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ค ำน ำ 

 รายงานผลการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2561) จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลงานและเผยแพร่ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลด้านภารกิจของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
อาเซียน และผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนบทบาทการให้บริการวิชาการในการเป็นประชาคม
อาเซียน และการพัฒนาทรัพยากรอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
ของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏก าแพงเพชรที่ได้รวบรวมไว้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ตลอดจน
แผนงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่จะก าหนดให้บรรลุเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประชากรอาเซียนสู่สากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป  

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ให้การ
สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมผลักดันในระดับนโยบาย รวมทั้งให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาแก่งานวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการอาเซียนในทุกกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศจนบรรลุเป้าหมาย ขอขอบคุณบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าหนังสือฉบับนี้ ที่ส าคัญ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งได้รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจด้านกิจการต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้องการได้ในระดับที่น่าพอใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะ
สามารถอ านวยประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ต่อไป 

        งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
กันยายน 2561 
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รายงานประจ า ๒๕๖๑ 

งานวเิทศสมัพนัธ์และกิจการอาเซียน 

 

             

ภาพความส าเร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

(Image Success of Kamphaeng Phet Rajabhat University) 
ขับเคลื่อนโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สร้างคน 

ผลิตบันฑิตราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ให้เป็นพลเมืองไทยที่มีคุณค่า 

ของท้องถิ่นและสังคมไทย 

สร้างสรรค์องค์ความรู้ 
สร้างงานวิจัยและวิชาการ
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น และเป็นสถาบัน
วิชาการที่มีนวัตกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

สร้างเสริมสังคม 

มหาวิทยาลยัท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 
สังคมในมิต ิ

สง่างามในเวทีโลก 

เป็นที่ยอมรับและเป็น
ศูนย์รวมนวัตกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับสากล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Vision 

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

Mission 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร 
ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการ
พัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและย่ังยืน 

Core values 

K – Knowledge : สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

P – Public Service and Productivity : ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลติภาพท่ีดี 

R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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ส่วนที่ 1 
………………………… 

เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
ภารกิจงาน 

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดตั้งขึ้นภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา บุคลากร และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการ ค าปรึกษา และความ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร เพ่ือให้มีความพร้อมในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่สากลในด้านวิชาการ การวิจัย และการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม  

โครงสร้างการบริหารงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 

หน่วยบริหารทั่วไป 
 

หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ 
 

หน่วยความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ 

 

หน่วยทุนการศึกษา 
และการแลกเปลีย่นกับตา่งประเทศ 

 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
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ภาระงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

1. หน่วยบริหารทั่วไป (นางสาวปวีณา พลเก่ง) 
 1. ด าเนินงานธุรการทั่วไป 
 2. จัดท าแผนงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีองงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ  
              อาเซียน 
 3. ประสานการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม 
 4. จัดท าแผนการใช้จ่ายวสัดุ ครภุณัฑ์ เอกสารภายในส านักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 5. ต้อนรับและรับรองอาคันตุกะ บุคคลส าคัญ เอกอัครราชทูต และแขกชาวต่างชาติ  

6. ประสานงาน อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลชาวต่างชาติร่วมกับคณะ 
7. งานบริการวิชาการ 
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หน่วยความร่วมมือกับต่างประเทศ (นายกฤษณะ จันทร) 
 1. ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  
 2. ประสานงาน ติดตามและจัดท ารายงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  

3. จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
4. ผลิตสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
5. จัดแปลเอกสาร หนังสือส าคัญ หนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) แก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
6. ประสานงาน อ านวยความสะดวก เกี่ยวกับการขอ work permit การต่อใบอนุญาตท างาน แก่อาจารย์

ชาวต่างชาติ ตามโรงเรียนของโครงการ ปตท. พร้อมสรุปรายงานข้อมูลอาจารย์ชาวต่างชาติตามโรงเรียนต่างๆ  
 7. จดัท าแผนกิจกรรมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 

8. จัดกิจกรรมน าเสนอและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
 9. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

3. หน่วยทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์) 
1. จัดท าข้อมูลทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

 2. จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound และ Outbound students) 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนแก่บุคลากรและนักศึกษา 
 4. ประสานงาน ดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา (Outbound 
students) และนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (Inbound students) 
 5. จัดท าคู่มือทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนประจ าปี 
 6. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4. หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ (นายแสงประเสริฐ แซ่กือ/นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์) 
 1. รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ 
 2. บริการ อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับวีซ่านักศึกษาต่างชาติ  
 4. ประสานงานการลงทะเบียนเรียน แผนการเรียน และหลักสูตรการเรียนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 5. จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมวันชาติประเทศต่างๆ 
กิจกรรม city tour กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 

6. ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. รายงานผลการด าเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามรอบการประเมิน 
8. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รายงานสรุป และประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนฯ 
9. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ผู้บริหารงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 

 

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
           อธิการบดี 

 

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ 
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

  
 
 
 

     
 
 
 
      นางมะลิวัลย์ รอดก าเหนิด 

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
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ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการด าเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน        
ได้ปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไทย ในการที่จะเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยได้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและสู่ความเป็นสากล ซึ่งโครงการ/กิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 10 โครงการ และ 23 กิจกรรมย่อย โดยมีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศสู่สากล 

1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของบุคลากรในต่างประเทศ 

1.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตักิารการพัฒนาทักษะการสอน 

2. โครงการ Visiting Scholar ในศตวรรษที่ 21 

3. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ 

3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวทิยาลัยในต่างประเทศ 

4. โครงการอาเซียนศึกษา 

4.1 ASEAN Day 

4.2 ASEAN Bus 

4.3 ASEAN Leadership  

4.4 ASEAN Smart Camp 

5. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ 
7. โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ 

7.1 ค่ายวิชาการในต่างประเทศ 

7.2 แลกเปลี่ยนนักศึกษาในตา่งประเทศ 

8. โครงการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

8.1 จ้างบุคลากร 

8.2 พัฒนาบุคลากร  

8.3 ซื้อวัสดุ  

8.4 จัดส่งไปรษณีย์  
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ข้อมูลด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน นั้น  
 ตลอดปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้ด าเนินกิจกรรมมากมาย
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจ าประเทศไทย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทาง
วิชาการ ผ่านช่องทางการทูตระหว่างประเทศ น าโดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี 
และนางสาว ชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ณ สถานทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

9. โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธข์องมหาวิทยาลัย 

9.1 จ้างบุคลากร 

9.2 ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ 3 ภาษา 

9.3 รับรองอาคันตุกะ 

10. โครงการการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

10.1 บริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ 

10.2 การจัดการฯ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

10.3 การจัดการฯ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

10.4 การจัดการฯ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.5 การจัดการฯ โปรแกรมวิชาวิจิตรศลิป์ฯ 

10.6 ซื้อครุภณัฑ์ เครื่องปริ้นท ์
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2. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 ท่าน บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 1 ท่านและนักศึกษา จ านวน 2 คน เดินทางไปสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 
2561 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 เยือนมหาวิทยาลัยหงเหอ  

 

 

 

 

 

  

 

     เยือนวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนานและลงนามความร่วมมือโครงการ 2+2 เพ่ิมเติม 
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เยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ประเทศจีน 
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3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ จ านวน 30 คน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL -
MITEC) ประเทศมาเลเซีย 

 

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ 



12 
 

 

 

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ 
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4. กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชาจีน จ านวน 
12 คน 
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5. กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชาจีน จ านวน 12 คน 

 
 

6. กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที3่ ณ วิทยาลัยครูเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา จ านวน 12 คน 
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การต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย 
 ในปีงบประมาณ 2561 เป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ
อาคันตุกะชาวต่างชาติ ซึ่งมีกิจกรรมในการต้อนรับผู้มาเยือน จ านวน 5 คณะ รวม 36 ท่าน ดังนี้ 

1. อาจารย์ Visiting Professor จ านวน 1 ท่าน จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือมา
ท าการสอนรายวิชาการสอนคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

         

Dr. Amzar 

2. รับ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือมาท าการสอนรายวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 
 

 
Ms. Norhatta Mohd 
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3. คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลัยฯ และหารือความร่วมมือทางวิชาการเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 จ านวน 
7 คน 
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4. คณะจาก Guizhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 3 คน เดินทางมาเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ กระชับความสัมพันธ์และพบผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

 

5. คณะจากมหาวิทยาลัย Geogia Gwinnett ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน  24 ท่าน เดินทางมาจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และชีววิทยา       
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  
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ส่วนที่ 2 
………………………… 

 

ข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสู่สากล  
 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรสู่สากล โดยในรอบปี 2560 – 2561 ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
อาเซียนได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ 
จ านวน 71 คน สายสนับสนุน จ านวน 17 คน และนักศึกษาจ านวน 492 คน ดังนี้  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาที่ด าเนินการ 

จ านวนบุคลากร 
สาย

วิชาการ 
(คน) 

สาย
สนับสนุน 

(คน) 

นักศึกษา 
(คน) 

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

5 – 16 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 

1 1* 30 

2 กิจกรรมคา่ยวิชาการครั้งท่ี 1 20-26 พฤษภาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยคณุหมิง ประเทศจีน 

3 1* 10 

3 กิจกรรมคา่ยวิชาการครั้งท่ี 2 4-10 มิถุนายน 2561 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสิบสองปันนา 
ประเทศจีน 

4 1* 10 

4 กิจกรรมคา่ยวิชาการครั้งท่ี 3 
 

19-24 สิงหาคม 2561  
ณ วิทยาลัยครูเสียมเรียบ ประเทศ
กัมพูชา 

3 1* 12 

5 โครงการ 2018 Lecturers and 
Staff Communicative English 
Training Program 

3- 16 มิถุนายน 2561 
ณ SEAMEO Regional Language 
Centre ประเทศสิงคโปร ์

12 3* 
2** 

- 

6 กิจกรรม ASEAN Bus 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 4 - 40 
7 กิจกรรม ASEAN Leadership  2-6 กุมภาพพันธ์ 2561 - - 90 
8 กิจกรรม ASEAN Smart Camp 28 กุมภาพพันธ์ 2561 - - 122 
9 กิจกรรม KPRU Smart Exchange  16 สิงหาคม 2561 - - 80 
10 โครงการเสรมิสร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการและประชาสัมพันธ์
หลักสตูรการเรยีนการสอนส าหรับ
นักศึกษาจีน 

25-31 มีนาคม 2561 
ณ นครคุนหมิง ประเทศจีน 

5 1* 2 

11 นิทรรศการการศึกษาใน
ต่างประเทศ  

21-29 มิถุนายน 2560 
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 

2 1 - 

12 ประชุมนานาชาติ the 2nd 
Yunnnan Conference on 
International Exchange of 
Professionals 

8-11 มิถุนายน 2560 
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 

1 - - 
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13 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

7 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 
 
 

1 1 25 

14 การลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Seameo-Regional 
Centre for Education in 
Science and Mathematics 

2 สิงหาคม 2561 
ณ Seameo-Regional Centre for 
Education in Science and 
Mathematics ประเทศมาเลเซีย 

2 1 - 

15 การประชุม The 11th China – 
ASEAN Education Cooperation 
Week 

25 -28 กรกฎาคม 2561 3 - - 

16 โครงการการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ English Media 
for Instruction  

21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 
ณ Cuitin University ประเทศ
ออสเตรเลีย  

16 1 - 

17 กิจกรรม ASEAN Bus 2016 27-29 มีนาคม 2560 ณ ประเทศ
กัมพูชา 

4 1 40 

18 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ  

30 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 ณ 
มหาวิทยาลยักัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 

1 1 19 

19 โครงการ WE4ASIA Summer 
Camp 

15-29 กรกฎาคม 2560 3 - 12 

20 นิทรรศการการศึกษา ครั้งท่ี 12 2-7 พฤศจิกายน 2559 ประเทศจนี 6 1 - 
รวม 71 17 492 
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ส่วนที่ 3 
………………………… 

ข้อมูลด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้มีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย เพ่ือเป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม
ด้านกิจการงานต่างประเทศ โดยมีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย ดังนี้  

1.   เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน                         

 
เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หน้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2. เฟสบุ๊คงานวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 

3. Line งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
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4. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับนักศึกษาต่างชาติ  
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ส่วนที่ 4 
………………………… 

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนกับบทบาทความเป็นสากล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรยังคงด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะเป็นส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับประสบการณ์ทางวิชาการในระดับ
สากล ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้จัดกิจกรรม และโครงการเพ่ือสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย โดยตลอดปีงบประมาณ 2559 มีกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม 
ดังนี้ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 
 

1. กิจกรรม ASEAN Day on Tour ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์, 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก, และวันที่ 20 
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่สากล และการคัดเลือกเยาวชนจังห วัด
ก าแพงเพชรสู่กิจกรรม ASEAN Bus ต่อไป  
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2. กิจกรรม ASEAN Bus จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน ณ ประเทศเมียนมาร์ โดยมี
เยาวชนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน  

 

 

3. กิจกรรม ASEAN Leadership 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 



25 
 

 

 

 

 

กิจกรรม ASEAN Leadership 2018 
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4. กิจกรรม KPRU Smart Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องกาสะลอง หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็น KPRU Smart Boy & Girl เดินทางไปแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศ 

 
5. กิจกรรม KPRU Smart Exchange จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกาสะลอง 

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อสร้างเวที  
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6. กิจกรรม Global Student’s Success Program เพ่ือส่งเสริมการมีจิตอาสาต่อสังคม การให้
ความรู้ด้านอนามัยชุมชนแก่ผู้พิการ การอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายนักศึกษา
นานาชาติระหว่างประเทศ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL MESTECH) 
ประเทศมาเลเซีย จ านวน 25 และนักศึกษาโปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2561 

    

 

7. กิจกรรม Daily English เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยและการ
ใช้ภาษาอังกฤษในทุกที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดสรร
ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษหมุนเวียนให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ทุกสัปดาห์ 
ภายในลิพต์อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ 
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

บรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ 

 

กองบรรณาธิการ  
ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 
นางสาวปวีณา พลเก่ง  
นายแสงประเสริฐ แซ่กือ 

ผู้จัดท าและรวบรวมข้อมูล 
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 

ข้อมูล 
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร-ศูนย์แม่สอด 
 

 


