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คานา
หนั ง สื อ รายงานประจ าปี ง านวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ 2558 งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) จัดทาขึ้นโดยงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานและเผยแพร่ความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ และผลการดาเนินงานวิเทศ
สัมพันธ์ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนบริบทของงานวิ เทศสัมพันธ์กับ
บทบาทความเป็นสากลที่ได้ดาเนินการไปแล้วกับแนวทางการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ข้อมูลด้านกา ร
ดาเนินงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่ได้รวบรวมไว้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนด
นโยบาย ตลอดจนแผนงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่จะกาหนดให้บรรลุเป้าหมายของความเป็นสากลในทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป
งานวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เห็นความสาคัญของงานวิเทศสัมพันธ์
และพยายามผลักดัน รวมทั้งสนับสนุน และให้คาแนะนา ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่งานวิเทศสัมพันธ์ในทุกกิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านต่างประเทศจนบรรลุเป้าหมาย ขอขอบคุณ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทาหนังสือฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะ
สามารถอานวยประโยชน์ต่อผู้สนใจในกิจกรรมด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป
งานวิเทศสัมพันธ์
กันยายน 2558
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ส่วนที่ 1
…………………………
งานวิเทศสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดตั้งขึ้นภายใต้การกากับดูแลของสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการติดต่อ และประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา บุค ลากร การทาวิจัยร่วม
และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการ คาปรึกษา และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร และพนักงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความ
พร้อมในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้ง จะต้องเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลในด้า นวิช าการ การวิจัย และการแลกเปลี่ ยนศิล ปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร เป็น
มหาวิทยาลัยของชุมชนระดับนานาชาติ
โครงสร้างการบริหารงาน

อธิการบดี
ที่ปรึกษางานวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไป

งานพิธีการและสารสนเทศ

งานทุนการศึกษา
และโครงการแลกเปลี่ยน

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

งานความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
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เป้าหมายงานวิเทศสัมพันธ์
1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและรับนักศึกษา
นานาชาติ
2. เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Best Practice in International Relations
Management) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(KPRU International Collaboration Center)
ปรัชญา และวิสัยทัศน์งานวิเทศสัมพันธ์
“แสวงหาความร่วมมือนานาชาติ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการต่างประเทศ มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยของ
ชุมชนระดับนานาชาติ”
ภาระงานวิเทศสัมพันธ์
(ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2552-2555 มาตรา 8 ข้อ 1.1 และ 1.6)
1. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิปัญญาสากล
1. งานบริหารทั่วไป
1. รับ-ส่ง หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนงบประมาณและสรุปผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีของงานวิเทศสัมพันธ์
3. จัดทาบันทึกขออนุมัติและการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ย
4. จัดทาแผนการใช้จา่ ยวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารภายในสานักงานวิเทศสัมพันธ์
5. งานจัดส่งเอกสารไปรษณียท์ ั้งในและต่างประเทศ งานเวียนแจ้งหนังสือ และธุรการทั่วไป
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
2. งานพิธีการและสารสนเทศ
1. งานต้อนรับและรับรองอาคันตุกะ บุคคลสาคัญ เอกอัครราชทูต และแขกชาวต่างชาติ
2. ประสานงานส่วนต่างๆ ในการจัดการต้อนรับ
3. จัดเตรียมของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม งานพิธีการที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
5. งานประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ บนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
6. งานเขียนข่าวภาษาอังกฤษ และสารสนเทศภาษาอังกฤษต่างๆ
7. จัดทาวารสารงานวิเทศสัมพันธ์ประจาปี (KPRU International Newsletter) ราย 3 เดือน
8. จัดเตรียมเอกสารและการรับรองสาหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
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9. ประสานงานและจัดกิจกรรมวันชาติประเทศต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรม
กระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานพิธีการและสารสนเทศ
3. งานทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน
1. จัดทาข้อมูลทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
2. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนแก่บุคลากรและนักศึกษา
3. ประสานงานความร่วมมือเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4. ประสานงาน ดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา ( Outbound
students) และนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (Inbound students)
5. จัดทารายงานสรุปผลการใช้จ่ายทุนการศึกษาและการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
6. จัดทาคู่มือทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนประจาปี
7. งานรับนักศึกษาต่างชาติ การจัดทาข้อมูลนักศึกษาต่างชาติประจาปี
8. จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound และ Outbound students)
9. จั ด กิ จ กรรมน าเสนอและประเมิ น ผลการเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย น ( Inbound และ Outbound
students)
10. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการเตรียมตัวเพื่อขอรับทุน หรือเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
(Student Exchange Programme Workshop) เป็นประจาทุกปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน
4. งานความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
2. จัดทาข้อมูลและรายงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศประจาปี
3. ประสานงานและติดตามกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศจากคณะต่างๆ
4. ประสานงานการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ อาสาสมัคร และการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเข้าทางาน
5. ประสานงานและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลชาวต่างชาติร่วมกับคณะ
6. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพนักงานสู่ความเป็นนานาชาติ ตลอดจนการศึกษา
ดูงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านวิชาการที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
7. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเพิ่ม
ทักษะและเปิดวิสัยทัศน์นักศึกษาให้ก้าวไกลในต่างประเทศ
8. ประสานงานและจัดประชุมนานาชาติ
9. ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

Annual Report 2015 8
International Relations Office, Kamphaeng Phet Rajabhat University

งบประมาณงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2558 (บ.กศ.)
ที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าบริการไปรษณีย์ต่างประเทศ
งานบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
ค่าธรรมเนียมสาหรับอาจารย์ต่างชาติ
รวม

ได้รับ
10,000
490,000
60,000

จ่ายจริง
400
489,726
51,885

คงเหลือ
9,600
274
8,115

คิดเป็น %
4.00
99.94
86.48

90,000
640,000

40,000
582,011

50,000
107,989

19.81
90.93

*ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
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ส่วนที่ 2
…………………………
ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีส่วนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไทย ในการเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยได้ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งกิจ กรรมการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ยังคงเป็นการดาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ การดาเนินกิจกรรมทาง
วิชาการรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการการแสวงหานักศึกษาต่างชาติ การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจา
ประเทศไทย รวมทั้งการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและอาคันตุกะจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจากการดาเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมามีข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวนสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวม 23 แห่ง ดังนี้

No.

Country

1
2
3
China
4
5
6
7
8
9
Taiwan
10
11
12
13
USA
14
15 Philippines
16
Vietnam
17
18 Indonesia
19 Turkey

University
Honghe University
Baise University
Southwest University
Changzhou University
Guaxi University of Foreign Language
Taipei Municipal University of Education
National Taiwan Normal University
Kun Shan University
National United University
Shu-Te University
National Taichung University
Tung Fang Institute of Technology
Bowling Green State University
University of North Texas
West Visayas State University
Danang Univeristy of Science and Technology
University of Da Nang, Univeristy of Economics
Faculty of Arts, Universitas Padjadjaran
Amasya University
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20

Malaysia

Seameo-Regional Centre for Education
in Science and Mathematics

21

Laos

National University of Laos

22
23

Myanmar
Malaysia

Dagon University
Universiti Kuala Lumpur

การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558
ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรมีจานวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ใน 4 ประเทศ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ประเทศ
ลาว

ระดับ/หน่วยงานต้นสังกัด
ระดับคณะ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
จีน
ระดับมหาวิทยาลัย
พม่า
ระดับมหาวิทยาลัย
พม่า
ระดับคณะ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด)
มาเลเซีย ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ลงนาม
9 เมษายน 2558

วันที่สิ้นสุด
9 เมษายน 2563

12 มิถุนายน 2558
28 กรกฎาคม 2558
29 กรกฎาคม 2558

12 มิถุนายน 2563
28 กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563

29 กันยายน 2558

29 กันยายน 2561

ข้อมูลจานวนนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีแนวทางการ
รับนักศึกษาต่างชาติใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
และคู่สัญญาหรือทุนส่วนตัว โดยนักศึกษาเดินทางมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ
2. นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาโดยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรระหว่างประเทศในหลักสูตรต่างๆ
3. นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวในหลักสูตรต่างๆ
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี 2558
ที่
1
2
3
4

ประเทศ
กิจกรรม
สหรัฐอเมริกา ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)
ฟิลิปปินส์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน
กัมพูชา
ศึกษาระดับปริญญาตรี
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การสอน
ไต้หวัน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
รวม

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
Bowling Green State University
West Visaya State University
กระทรวงศึกษาธิการพม่า
National United University
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1
5
21

Annual Report 2015 11
International Relations Office, Kamphaeng Phet Rajabhat University

ข้อมูลจานวนชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาร่วมเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเพื่อไปสู่ความเป็นสากล ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ ในหลายลักษณะ ซึ่งบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. บุคลากรชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือมาจากองค์กรระหว่าง
ประเทศเป็นผู้จัดส่งมา
2. บุคลากรชาวต่างชาติที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นผู้จัดจ้าง โดยมีสญ
ั ญาจ้าง
คราวละ 1 ปี
ตารางแสดงจานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่

หน่วยงาน

1

ศูนย์ภาษา

2
3
4
5

ศูนย์อาเซียนศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด
รวม

ประเทศ
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน
เกาหลี
สหรัฐอเมริกา
ฟิลิปปินส์
จีน
จีน
พม่า
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1
1
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8
2
1
3
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ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
ในรอบปีที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดดาเนินการกิจกรรมและโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ประเทศ

8

ฟิลิปปินส์

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ณ University of
Da Nang, University of
Economics
กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว

12

เวียดนาม

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ Dagon
University
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ Universiti
Kuala Lumpur

9

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ณ West

Visaya State
University
2

3

4
5

6

โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกับ
ประเทศอินโดนีเซีย

รวม

4

20

20

ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
เข้าร่วม
โครงการ
20 – 24
คณะครุศาสตร์เดินทางไป
มิถุนายน 2558 กระชับความสัมพันธ์และ
เจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต

21-24 มิถุนายน คณะวิทยาการจัดการเดินทาง
2558
ไปกระชับความสัมพันธ์และ
เจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต
ลาว
14-16 เมษายน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2558
และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเดินทางไปลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการและ
เจรจาความร่วมมือในอนาคต
พม่า
9-30 สิงหาคม นักศึกษาเดินทางไปศึกษาวิชา
2558
ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเป็น
เวลา 3 สัปดาห์
มาเลเซีย 26 กรกฎาคม นักศึกษาเดินทางไปเรียนวิชา
– 16 สิงหาคม ภาษาอังกฤษ และนาหน่วย
2558
กิตกลับมาเทียบโอนรายวิชา
เลือกเสรี
อินโดนีเซีย มกราคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนกับนักศึกษาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

73
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ข้อมูลการฝึกอบรม
ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ให้การสนับสนุนทุนฝึกอบรมแก่บุคลากรและอาจารย์เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล และการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมอบรม จานวน 3 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
จานวน
ที่
ผู้เข้าร่วม
1 โครงการฝึกอบรมเชิง
5
ปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ
Active Learning ใน
ต่างประเทศ
2 โครงการ Lecturers &
14
Staff Mobility Program
2015

3

Staff Exchange ณ
Dagon University
รวม

1

มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
/ประเทศ
เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยมาลายา 20-26 มิถุนายน งบประมาณการ
/มาเลเซีย
2558
ฝึกอบรมโดย
ศูนย์อาเซียน
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์
/มาเลเซีย

มหาวิทยาลัยดากอน
/พม่า

22 กรกฎาคม – งบประมาณการ
5 สิงหาคม 2558 ฝึกอบรมจาก
กองทุน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
และงบโครงการ
สนับสนุน
บุคลากร
ฝึกอบรมทาง
วิชาการ
9-30 กรกฎาคม สังเกตการ
2558
จัดการเรียนการ
สอนวิชาพม่า

20
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การต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย
ปี 2558 เป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรได้มีโอกาสให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและ
บุคคลระดับสูงจากหลายประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมในการต้อนรับผู้มาเยือน จานวน 9 คณะ รวม 70 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
คณะ/หน่วยงาน
ที่
1 คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก
Baoshan University ประเทศจีน

จานวน
7

22 ธันวาคม 2557

กระชับความสัมพันธ์และเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการใน
อนาคต
การแลกเปลี่ยนอาจารย์เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
พิธีเปิดมุมอาเซียนและงานราช
ภัฏวิชาการ 2558

12 มกราคม 2558

3

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
กระชับความสัมพันธ์

26 มกราคม 2558

3

เยี่ยมอาสาสมัครเกาหลีและ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ลงนามความร่วมมือและเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย รวมทั้งพบประธาน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และประธานโปรแกรมชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ งานวิจัยและวัฒนธรรม

18 มีนาคม 2558

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
Bowling Green State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

13

3

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจาก
ไต้หวัน

3

4

คณะอาจาจารย์จาก Amasaya
University ประเทศตุรกี
คณะเอกอัครราชทูตอาเซียน ประจา
ประเทศไทย จากมาเลเซีย อินโดนีเซีย
กัมพูชา เวียดนาม และสานักงานฮัน
ปั้นประเทศไทย
คณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก West Visaya State University
ประเทศฟิลิปปินส์
คณะจาก Korea International
Cooperation Agency

5

6
7

วัน/เดือน/ปี

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา
ค่ายคณิตศาสตร์และนักศึกษา
แลกเปลี่ยน

2

5

กิจกรรมการเยือน

22

8

คณะผู้บริหารจาก Dagon University
ประเทศพม่า

4

9

คณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
รวม

10
70

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

5 มกราคม 2558

19-26 มกรามคม
2558
19-22 มกราคม
2558

27-30 กรกฎาคม
2558

17-19 สิงหาคม
2558
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ข้อมูลด้านทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ
รวมทั้งยั งเป็น สะพานเชื่อมความสั มพันธ์อัน ดีร ะหว่า งประเทศด้วย ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่ านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรได้จั ดสรรทุน การศึกษาเพื่อสนั บ สนุนการแลกเปลี่ ยนนัก ศึกษาของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และให้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อมา
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในขณะเดียวกัน งานวิเทศสัมพันธ์ยังได้ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา รวม 21 ทุน ดังนี้
ที่
ประเภททุน
1 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
2 ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน +3
3 ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทยกับต่างประเทศ (UMAP)

4 ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน กับมหาวิทยาลัย
Qindao
5 ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย
6 ทุนโครงการ 2015 GKS for ASEAN
Science and Engineering Students
7 ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships
and Fellowships

หน่วยงานผู้ให้ทุน
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สนับสนุนค่าเครื่องบิน
โดยสารระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตลอด
หลักสูตร
2. ค่าหอพักตลอดหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการ
1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
การอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าที่พักในต่างประเทศ
Qindao University ประเทศ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
จีน
การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

รัฐบาลออสเตรเลีย

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัย
หลังปริญญาเอก
1. ค่าโดยสารเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
2. ค่าที่พัก
3. ค่าอาหารตลอดโครงการ
1. ค่าโดยสารเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
2. ค่าที่พัก
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
4. ค่าประกันสุขภาพ
ต่างประเทศ
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8 ทุนการศึกษา 2016 Duo-Thailand Fellowship สานักงานคณะกรรมการ
Programme
การอุดมศึกษา

9 ทุน Fulbright Foreign Language
Teaching Assistant Program (FLTA)
10 ทุนการศึกษา SEAMEO RELC
11 ทุนการศึกษา KNB Scholarship 2015

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

12 ทุนโครงการ AUAP-DHC Global
Leadership Program

Daegu Health College

13 ทุนการศึกษาสหพันธรัฐรัสเซีย

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย

SEAMEO
รัฐบาลอินโดนีเซีย

14 ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
จีน

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

15 ทุนการศึกษา MMU Vice-Chancellor

รัฐบาลสหราชอาณาจักร
(อังกฤษ)

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าที่พักในต่างประเทศ

1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าที่พักในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
ทุนปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก
1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าที่พักในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรี
โทและเอก ณ ประเทศจีน
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และโท ณ
ประเทศอังกฤษ
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16 ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก)
สานักงานคณะกรรมการ
ภายใต้โครงการความร่วมมือทาง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่าง
ไทยกับออสเตรีย
17 ทุนการศึกษาประเทศไต้หวัน
รัฐบาลไต้หวัน

18 ทุนการศึกษา Global Korea Scholarship Daejeon University

19 ทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้

20 ทุนการศึกษา Darmasiswa

รัฐบาลอินโดนีเซีย

21 ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi
Research Fellowship Programme

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาล
ประเทศญี่ปุ่น

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
การฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โทและเอก ณ
ประเทศไต้หวัน
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก ณ
Daejeon University
ประเทศเกาหลีใต้
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก ณ
ประเทศเกาหลีใต้
ทุนเพื่อการศึกษาเต็ม
จานวนสาหรับศึกษาภาษา
อินโดนีเซีย และวัฒนธรรม
การทาอาหารและการ
ท่องเที่ยว ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
ทุนวิจัยระดับปริญญาโท
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ส่วนที่ 3
…………………………
ผลการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา
ในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากงานด้านการประสานงานเพื่อดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว งาน
วิเทศสัมพันธ์ยังร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการจัดอบรม ประชุม และบรรยาย เพื่อพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ในอนาคต ซึ่งมีกิจกรรมเด่นๆ จานวน 6 รายการ ดังนี้

การประชุม/สัมมนา
ที่
1
2

ประชุม/สัมมนา
ประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงาน
ด้านต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาไทยและ
มาเลเซีย

3. ประชุมยกร่างยุทธศาสตร์งาน
ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ประชุมชี้แจงการเดินทางไป
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Active
Learning ในต่างประเทศ

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี
ที่จัด
สกอ.
11-12 มีนาคม
2558
สถานทูต
มาเลเซีย
ประจา
ประเทศ
ไทย
ทปอ.
ราชภัฏ
มรภ.
นครสวรรค์

5. การประชุม Measurement of สกอ.
University
Internationalization Forum
6. ประชุมเชิงปฏิบัติ “การยกร่าง
ทปอ.
โครงการยุทธศาสตร์การ
ราชภัฏ
ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สถานที่

ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Amari
Watergage
Bangkok
7 เมษายน 2558 สถานทูต
มาเลเซีย
ประจา
ประเทศไทย

1. ดร. วิชุรา วินัยธรรม
2. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

10 เมษายน
2558
25 พฤษภาคม
2558

มรภ.
พระนคร
มรภ.
นครสวรรค์

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

8 พฤษภาคม
2558

Amari
Watergage
Bangkok
อัลไพน์
รีสอร์ท
เชียงใหม่

5-7 สิงหาคม
2558

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. ผศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
2. ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล
3. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

1. ผศ. ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
2. ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
3. อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
4. อาจารย์สุกญ
ั ญา ธรรมะธี
ระศิษฐ์
5. อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
6. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ

1. ผศ. ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
2. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
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การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาในการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ เป็ น สื่ อ ในการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมด้านกิจการ
งานต่างประเทศ โดยมีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย รวม 10 รายการ ดังนี้
ที่
รายการ
1 นิตยสารข่าวภาษาอังกฤษ Phet Rajabhat
2

คู่มือการจัดทาบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOU กับ
ต่างประเทศ

3

คู่มือการเตรียมการต้อนรับแขกชาวต่างชาติ

4

คู่มือการต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติ

5

7

คู่มือแนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Introduction to Kamphaeng Phet Rajabhat
University
Fact Sheet แนะนาหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปิด
สอน
แฟ้มเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

8

การ์ดอวยพรปีใหม่ Happy New Year Card

9

Face book งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

6

10 Line ID งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา
(KPRU Inter Affairs)

หน่วยงานผู้จัดทาสื่อ
หมายเหตุ
งานวิเทศสัมพันธ์และ นิตยสารราย 3 เดือน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์
คู่มอื สาหรับผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์
คู่มือสาหรับผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์
คู่มือสาหรับผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์และ เอกสารแนะนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์

เอกสารแนะนา
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์และ เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์และ เอกสารเชื่อมความสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
กับมหาวิทยาลัยคู่
แลกเปลี่ยนและองค์กร
ระหว่างประเทศ
งานวิเทศสัมพันธ์
สื่อสาหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมงาน
วิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์และ สื่อสาหรับประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ข่าวสารและกิจกรรมงาน
วิเทศสัมพันธ์และศูนย์
อาเซียนศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 4
…………………………
งานวิเทศสัมพันธ์กับบทบาทความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรยังคงดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้รับประสบการณ์ทางวิชาการในระดับสากล ซึ่งในรอบปีที่
ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ได้จดั กิจกรรม และโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติสู่ความเป็นสากล ดังนี้

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่ความเป็นสากล
ตารางแสดงจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
ที่

โครงการ

1

KPRU ASEAN
Ambassador 2015
English & Cultural
Exchange 2015
Student exchange in
West Visaya University
Student exchange in
University of Economics
Myanmar & Cultural
Exchange 2015
Student exchange in
Guangxi University of
Foreign Language

2
3
4
5
6

ระยะเวลาการดาเนิน
กิจกรรม
13-14 กุมภาพันธ์ 2558
26 กรกฎาคม – 16
สิงหาคม 2558
20 – 24 มิถุนายน 2558
21 - 24 มิถุนายน 2558
9 - 30 สิงหาคม 2558
5 สิงหาคม 2558 – 30
กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัย/ประเทศ

จานวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร/ไทย
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์
/มาเลเซีย
มหาวิทยาลัยเวสวิซายา
/ฟิลิปปินส์
มหาวิทยาลัยอีโคโนมิค
/เวียดนาม
มหาวิทยาลัยดากอน
/พม่า
มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี
/จีน

10

รวม

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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5
2
9
2
48
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. กิจ กรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทางานแก่บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 120 คน เพื่อส่ งเสริมให้
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ ง เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านเห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเองเกี่ ย วกั บ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในที่ทางานให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ก่อนเดินทางไป
แลกเปลี่ยน ฝึกอบรม ศึกษา ทาวิจัยหรือนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่จะ
เดิน ทางไปต่า งประเทศ ในการเตรี ย มความพร้ อมตนเอง เอกสารและข้อมูล ในการเดินทางไปต่า งประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เดินทางมีความพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศและบรรลุ
เป้าหมายการเดินทางไปต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ และที่สาคัญสามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตในต่างประเทศบนความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และสามารถน าประสบการณ์ ดั งกล่ า วกลั บ มาพั ฒ นาตนเองและ
มหาวิทยาลัยต่อไปได้
3. การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติประเทศต่างๆ โดยจัดบอร์ดนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัย
4. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ฝึกอบรม ศึกษา ทาวิจัยหรือนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
5. การจัดมุมปรึกษางานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเป็นมุมให้คาปรึกษา ข้อแนะนา ตลอดจนแนวทางการ
วางแผนการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศแก่คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ข้อควรระวังและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ เป็นต้น
6. การแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ การแปลเอกสารทางวิชาการ เอกสารหรือจดหมายทางราชการเพื่อ
นาส่งหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
7. การจัดทาหนังสือรับรองภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้อานวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศ
ต่างๆ ตลอดจนใช้เพื่อขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นต้น
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ส่วนที่ 5
…………………………
งานวิเทศสัมพันธ์และแนวทางการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน
ก็เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น ด้ ว ย โดยด้ า นงานต่า งประเทศนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ก าแ พงเพชรมี
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบบรรยากาศมหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลต่อความเป็นนานาชาติ
2. ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานสากล
3. ยุทธศาสตร์การส่ งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ไ ด้รับการยอมรับในระดับชาติและพัฒ นาเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศูนย์ความเป็นเลิศ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ งานวิเทศสั มพัน ธ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร มีแนวทางการบริหารงานในอนาคตที่จะ
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์นานาชาติ (International Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการนานาชาติ
อัน ได้แก่ การประสานงานความร่ ว มมื อทางวิช าการกับต่ า งประเทศ แนวทางการสร้ า งความร่ว มมือทางวิช าการ
การวิเคราะห์นโยบายด้านต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ตลอดจนเป็นศูนย์
เพื่อให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ การเขียนจดหมายราชการภาษาอังกฤษ
การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และประวัติส่วนตัว
รวมทั้ง เป็นศูนย์เพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางไป
ต่างประเทศ รวมถึงการเป็นศูนย์ประสานงาน ติดตาม และช่วยติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ และการออกหนังสือหรือเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อรับรองนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เป็นต้น
ภารกิจงานวิเทศสัมพันธ์ ในอนาคต ถือเป็นวาระและบทบาทท้าทายกับการสร้างความเป็นสากล
แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อย่างไรก็ดี เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ รวมถึงมิติด้านการศึกษา
ที่
จาเป็นต้องปรับตัวในทุกด้าน เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ภารกิจงานต่างประเทศและความเป็นสากลจึงเป็นภารกิจงานวิเทศสัมพันธ์ที่จะต้องมุ่งมั่น
และดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
นักวิเทศสัมพันธ์
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ส่วนที่ 6
…………………………
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2558
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๓๖๗ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
……………………………………………
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร มีนโยบายที่จะสร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
อันประกอบไปด้วย การดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การทาวิจัย การทาหลักสูตรร่ วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ ตลอดจนการจัดประชุมนานาชาติ และการดาเนินกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งนี้
เพื่อให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนา และขยาย
ความร่วมมือให้มีความหลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพร โกศิยะกุล
อาจารย์สวัสดิ์ จันทร
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ประพล จิตคติ
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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อาจารย์ ดร. วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์ทิวาพร อุดมวงศ์
อาจารย์ ดร. ฆัมภิชา ตินติสันติสม
อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว
อาจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
อาจารย์โยธิน ป้อมปราการ
อาจารย์อานนท์ วงษ์มณี
อาจารย์ ดร. เทพ เกื้อทวีกุล
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีรศิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร ประคองชาติ
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กรรมการดังกล่าวข้างต้นมี หน้าที่กาหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
งานวิเทศสัมพันธ์
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ผศ. สุวิทย์ วงศ์บุญมาก
ผศ. วิสิฐ ธัญญะวัน
ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล

บรรณาธิการ
ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

ข้อมูล
ผศ. วิสิฐ ธัญญะวัน
ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล
ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
นายกฤษณะ จันทร
ศูนย์ภาษา
ผู้ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ทุกคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร-ศูนย์แม่สอด
งานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โทรศัพท์/โทรสาร 055-706-602
อีเมลล์ kpruinter2015@gmail.com
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รายงานประจาปี งานวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558
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คานา
หนั ง สื อ รายงานประจ าปี ง านวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ 2558 งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) จัดทาขึ้นโดยงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานและเผยแพร่ความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ และผลการดาเนินงานวิเทศ
สัมพันธ์ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนบริบทของงานวิ เทศสัมพันธ์กับ
บทบาทความเป็นสากลที่ได้ดาเนินการไปแล้วกับแนวทางการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ข้อมูลด้านกา ร
ดาเนินงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่ได้รวบรวมไว้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนด
นโยบาย ตลอดจนแผนงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่จะกาหนดให้บรรลุเป้าหมายของความเป็นสากลในทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป
งานวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เห็นความสาคัญของงานวิเทศสัมพันธ์
และพยายามผลักดัน รวมทั้งสนับสนุน และให้คาแนะนา ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่งานวิเทศสัมพันธ์ในทุกกิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านต่างประเทศจนบรรลุเป้าหมาย ขอขอบคุณ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทาหนังสือฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะ
สามารถอานวยประโยชน์ต่อผู้สนใจในกิจกรรมด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป
งานวิเทศสัมพันธ์
กันยายน 2558
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สารบัญ
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ผลการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา
งานวิเทศสัมพันธ์กับบทบาทความเป็นสากล
งานวิเทศสัมพันธ์และแนวทางการบริหารงาน
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2558
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ส่วนที่ 1
…………………………
งานวิเทศสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดตั้งขึ้นภายใต้การกากับดูแลของสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการติดต่อ และประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา บุค ลากร การทาวิจัยร่วม
และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการ คาปรึกษา และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร และพนักงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความ
พร้อมในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้ง จะต้องเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลในด้า นวิช าการ การวิจัย และการแลกเปลี่ ยนศิล ปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร เป็น
มหาวิทยาลัยของชุมชนระดับนานาชาติ
โครงสร้างการบริหารงาน

อธิการบดี
ที่ปรึกษางานวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไป

งานพิธีการและสารสนเทศ

งานทุนการศึกษา
และโครงการแลกเปลี่ยน

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

งานความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
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เป้าหมายงานวิเทศสัมพันธ์
1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและรับนักศึกษา
นานาชาติ
2. เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Best Practice in International Relations
Management) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(KPRU International Collaboration Center)
ปรัชญา และวิสัยทัศน์งานวิเทศสัมพันธ์
“แสวงหาความร่วมมือนานาชาติ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการต่างประเทศ มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยของ
ชุมชนระดับนานาชาติ”
ภาระงานวิเทศสัมพันธ์
(ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2552-2555 มาตรา 8 ข้อ 1.1 และ 1.6)
1. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิปัญญาสากล
1. งานบริหารทั่วไป
1. รับ-ส่ง หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนงบประมาณและสรุปผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีของงานวิเทศสัมพันธ์
3. จัดทาบันทึกขออนุมัติและการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ย
4. จัดทาแผนการใช้จา่ ยวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารภายในสานักงานวิเทศสัมพันธ์
5. งานจัดส่งเอกสารไปรษณียท์ ั้งในและต่างประเทศ งานเวียนแจ้งหนังสือ และธุรการทั่วไป
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
2. งานพิธีการและสารสนเทศ
1. งานต้อนรับและรับรองอาคันตุกะ บุคคลสาคัญ เอกอัครราชทูต และแขกชาวต่างชาติ
2. ประสานงานส่วนต่างๆ ในการจัดการต้อนรับ
3. จัดเตรียมของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม งานพิธีการที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
5. งานประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ บนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
6. งานเขียนข่าวภาษาอังกฤษ และสารสนเทศภาษาอังกฤษต่างๆ
7. จัดทาวารสารงานวิเทศสัมพันธ์ประจาปี (KPRU International Newsletter) ราย 3 เดือน
8. จัดเตรียมเอกสารและการรับรองสาหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
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9. ประสานงานและจัดกิจกรรมวันชาติประเทศต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรม
กระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานพิธีการและสารสนเทศ
3. งานทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน
1. จัดทาข้อมูลทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
2. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนแก่บุคลากรและนักศึกษา
3. ประสานงานความร่วมมือเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4. ประสานงาน ดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา ( Outbound
students) และนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (Inbound students)
5. จัดทารายงานสรุปผลการใช้จ่ายทุนการศึกษาและการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
6. จัดทาคู่มือทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนประจาปี
7. งานรับนักศึกษาต่างชาติ การจัดทาข้อมูลนักศึกษาต่างชาติประจาปี
8. จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound และ Outbound students)
9. จั ด กิ จ กรรมน าเสนอและประเมิ น ผลการเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย น ( Inbound และ Outbound
students)
10. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการเตรียมตัวเพื่อขอรับทุน หรือเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
(Student Exchange Programme Workshop) เป็นประจาทุกปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน
4. งานความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
2. จัดทาข้อมูลและรายงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศประจาปี
3. ประสานงานและติดตามกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศจากคณะต่างๆ
4. ประสานงานการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ อาสาสมัคร และการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเข้าทางาน
5. ประสานงานและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลชาวต่างชาติร่วมกับคณะ
6. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพนักงานสู่ความเป็นนานาชาติ ตลอดจนการศึกษา
ดูงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านวิชาการที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
7. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเพิ่ม
ทักษะและเปิดวิสัยทัศน์นักศึกษาให้ก้าวไกลในต่างประเทศ
8. ประสานงานและจัดประชุมนานาชาติ
9. ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
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งบประมาณงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2558 (บ.กศ.)
ที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าบริการไปรษณีย์ต่างประเทศ
งานบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
ค่าธรรมเนียมสาหรับอาจารย์ต่างชาติ
รวม

ได้รับ
10,000
490,000
60,000

จ่ายจริง
400
489,726
51,885

คงเหลือ
9,600
274
8,115

คิดเป็น %
4.00
99.94
86.48

90,000
640,000

40,000
582,011

50,000
107,989

19.81
90.93

*ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
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ส่วนที่ 2
…………………………
ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีส่วนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไทย ในการเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยได้ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งกิจ กรรมการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ยังคงเป็นการดาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ การดาเนินกิจกรรมทาง
วิชาการรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการการแสวงหานักศึกษาต่างชาติ การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจา
ประเทศไทย รวมทั้งการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและอาคันตุกะจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจากการดาเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมามีข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวนสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวม 23 แห่ง ดังนี้

No.

Country

1
2
3
China
4
5
6
7
8
9
Taiwan
10
11
12
13
USA
14
15 Philippines
16
Vietnam
17
18 Indonesia
19 Turkey

University
Honghe University
Baise University
Southwest University
Changzhou University
Guaxi University of Foreign Language
Taipei Municipal University of Education
National Taiwan Normal University
Kun Shan University
National United University
Shu-Te University
National Taichung University
Tung Fang Institute of Technology
Bowling Green State University
University of North Texas
West Visayas State University
Danang Univeristy of Science and Technology
University of Da Nang, Univeristy of Economics
Faculty of Arts, Universitas Padjadjaran
Amasya University
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20

Malaysia

Seameo-Regional Centre for Education
in Science and Mathematics

21

Laos

National University of Laos

22
23

Myanmar
Malaysia

Dagon University
Universiti Kuala Lumpur

การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558
ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรมีจานวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ใน 4 ประเทศ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ประเทศ
ลาว

ระดับ/หน่วยงานต้นสังกัด
ระดับคณะ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
จีน
ระดับมหาวิทยาลัย
พม่า
ระดับมหาวิทยาลัย
พม่า
ระดับคณะ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด)
มาเลเซีย ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ลงนาม
9 เมษายน 2558

วันที่สิ้นสุด
9 เมษายน 2563

12 มิถุนายน 2558
28 กรกฎาคม 2558
29 กรกฎาคม 2558

12 มิถุนายน 2563
28 กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563

29 กันยายน 2558

29 กันยายน 2561

ข้อมูลจานวนนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีแนวทางการ
รับนักศึกษาต่างชาติใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
และคู่สัญญาหรือทุนส่วนตัว โดยนักศึกษาเดินทางมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ
2. นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาโดยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรระหว่างประเทศในหลักสูตรต่างๆ
3. นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวในหลักสูตรต่างๆ
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี 2558
ที่
1
2
3
4

ประเทศ
กิจกรรม
สหรัฐอเมริกา ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)
ฟิลิปปินส์ นักศึกษาแลกเปลี่ยน
กัมพูชา
ศึกษาระดับปริญญาตรี
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การสอน
ไต้หวัน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
รวม

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
Bowling Green State University
West Visaya State University
กระทรวงศึกษาธิการพม่า
National United University
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ข้อมูลจานวนชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาร่วมเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเพื่อไปสู่ความเป็นสากล ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ ในหลายลักษณะ ซึ่งบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. บุคลากรชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือมาจากองค์กรระหว่าง
ประเทศเป็นผู้จัดส่งมา
2. บุคลากรชาวต่างชาติที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นผู้จัดจ้าง โดยมีสญ
ั ญาจ้าง
คราวละ 1 ปี
ตารางแสดงจานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่

หน่วยงาน

1

ศูนย์ภาษา

2
3
4
5

ศูนย์อาเซียนศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด
รวม

ประเทศ
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน
เกาหลี
สหรัฐอเมริกา
ฟิลิปปินส์
จีน
จีน
พม่า
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1
1
2
8
2
1
3
36
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ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
ในรอบปีที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดดาเนินการกิจกรรมและโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ประเทศ

8

ฟิลิปปินส์

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ณ University of
Da Nang, University of
Economics
กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว

12

เวียดนาม

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ Dagon
University
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ Universiti
Kuala Lumpur

9

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ณ West

Visaya State
University
2

3

4
5

6

โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนกับ
ประเทศอินโดนีเซีย

รวม

4

20

20

ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
เข้าร่วม
โครงการ
20 – 24
คณะครุศาสตร์เดินทางไป
มิถุนายน 2558 กระชับความสัมพันธ์และ
เจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต

21-24 มิถุนายน คณะวิทยาการจัดการเดินทาง
2558
ไปกระชับความสัมพันธ์และ
เจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต
ลาว
14-16 เมษายน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2558
และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเดินทางไปลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการและ
เจรจาความร่วมมือในอนาคต
พม่า
9-30 สิงหาคม นักศึกษาเดินทางไปศึกษาวิชา
2558
ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเป็น
เวลา 3 สัปดาห์
มาเลเซีย 26 กรกฎาคม นักศึกษาเดินทางไปเรียนวิชา
– 16 สิงหาคม ภาษาอังกฤษ และนาหน่วย
2558
กิตกลับมาเทียบโอนรายวิชา
เลือกเสรี
อินโดนีเซีย มกราคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนกับนักศึกษาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

73

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อมูลการฝึกอบรม
ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ให้การสนับสนุนทุนฝึกอบรมแก่บุคลากรและอาจารย์เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล และการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมอบรม จานวน 3 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
จานวน
ที่
ผู้เข้าร่วม
1 โครงการฝึกอบรมเชิง
5
ปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ
Active Learning ใน
ต่างประเทศ
2 โครงการ Lecturers &
14
Staff Mobility Program
2015

3

Staff Exchange ณ
Dagon University
รวม

1

มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
/ประเทศ
เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยมาลายา 20-26 มิถุนายน งบประมาณการ
/มาเลเซีย
2558
ฝึกอบรมโดย
ศูนย์อาเซียน
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์
/มาเลเซีย

มหาวิทยาลัยดากอน
/พม่า

22 กรกฎาคม – งบประมาณการ
5 สิงหาคม 2558 ฝึกอบรมจาก
กองทุน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
และงบโครงการ
สนับสนุน
บุคลากร
ฝึกอบรมทาง
วิชาการ
9-30 กรกฎาคม สังเกตการ
2558
จัดการเรียนการ
สอนวิชาพม่า

20

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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การต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย
ปี 2558 เป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรได้มีโอกาสให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและ
บุคคลระดับสูงจากหลายประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมในการต้อนรับผู้มาเยือน จานวน 9 คณะ รวม 70 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
คณะ/หน่วยงาน
ที่
1 คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก
Baoshan University ประเทศจีน

จานวน
7

22 ธันวาคม 2557

กระชับความสัมพันธ์และเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการใน
อนาคต
การแลกเปลี่ยนอาจารย์เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
พิธีเปิดมุมอาเซียนและงานราช
ภัฏวิชาการ 2558

12 มกราคม 2558

3

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
กระชับความสัมพันธ์

26 มกราคม 2558

3

เยี่ยมอาสาสมัครเกาหลีและ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ลงนามความร่วมมือและเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย รวมทั้งพบประธาน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และประธานโปรแกรมชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ งานวิจัยและวัฒนธรรม

18 มีนาคม 2558

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
Bowling Green State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

13

3

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจาก
ไต้หวัน

3

4

คณะอาจาจารย์จาก Amasaya
University ประเทศตุรกี
คณะเอกอัครราชทูตอาเซียน ประจา
ประเทศไทย จากมาเลเซีย อินโดนีเซีย
กัมพูชา เวียดนาม และสานักงานฮัน
ปั้นประเทศไทย
คณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก West Visaya State University
ประเทศฟิลิปปินส์
คณะจาก Korea International
Cooperation Agency

5

6
7

วัน/เดือน/ปี

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา
ค่ายคณิตศาสตร์และนักศึกษา
แลกเปลี่ยน

2

5

กิจกรรมการเยือน

22

8

คณะผู้บริหารจาก Dagon University
ประเทศพม่า

4

9

คณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
รวม

10
70
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5 มกราคม 2558

19-26 มกรามคม
2558
19-22 มกราคม
2558

27-30 กรกฎาคม
2558

17-19 สิงหาคม
2558
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ข้อมูลด้านทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ
รวมทั้งยั งเป็น สะพานเชื่อมความสั มพันธ์อัน ดีร ะหว่า งประเทศด้วย ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่ านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรได้จั ดสรรทุน การศึกษาเพื่อสนั บ สนุนการแลกเปลี่ ยนนัก ศึกษาของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และให้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อมา
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในขณะเดียวกัน งานวิเทศสัมพันธ์ยังได้ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา รวม 21 ทุน ดังนี้
ที่
ประเภททุน
1 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
2 ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน +3
3 ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทยกับต่างประเทศ (UMAP)

4 ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน กับมหาวิทยาลัย
Qindao
5 ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย
6 ทุนโครงการ 2015 GKS for ASEAN
Science and Engineering Students
7 ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships
and Fellowships

หน่วยงานผู้ให้ทุน
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สนับสนุนค่าเครื่องบิน
โดยสารระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตลอด
หลักสูตร
2. ค่าหอพักตลอดหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการ
1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
การอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าที่พักในต่างประเทศ
Qindao University ประเทศ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
จีน
การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

รัฐบาลออสเตรเลีย

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัย
หลังปริญญาเอก
1. ค่าโดยสารเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
2. ค่าที่พัก
3. ค่าอาหารตลอดโครงการ
1. ค่าโดยสารเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
2. ค่าที่พัก
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
4. ค่าประกันสุขภาพ
ต่างประเทศ
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8 ทุนการศึกษา 2016 Duo-Thailand Fellowship สานักงานคณะกรรมการ
Programme
การอุดมศึกษา

9 ทุน Fulbright Foreign Language
Teaching Assistant Program (FLTA)
10 ทุนการศึกษา SEAMEO RELC
11 ทุนการศึกษา KNB Scholarship 2015

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

12 ทุนโครงการ AUAP-DHC Global
Leadership Program

Daegu Health College

13 ทุนการศึกษาสหพันธรัฐรัสเซีย

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย

SEAMEO
รัฐบาลอินโดนีเซีย

14 ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
จีน

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

15 ทุนการศึกษา MMU Vice-Chancellor

รัฐบาลสหราชอาณาจักร
(อังกฤษ)

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าที่พักในต่างประเทศ

1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าที่พักในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
ทุนปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก
1. ค่าเครื่องบินโดยสาร
ระหว่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยรายเดือนใน
ต่างประเทศ
3. ค่าที่พักในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรี
โทและเอก ณ ประเทศจีน
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และโท ณ
ประเทศอังกฤษ
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16 ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก)
สานักงานคณะกรรมการ
ภายใต้โครงการความร่วมมือทาง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่าง
ไทยกับออสเตรีย
17 ทุนการศึกษาประเทศไต้หวัน
รัฐบาลไต้หวัน

18 ทุนการศึกษา Global Korea Scholarship Daejeon University

19 ทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้

20 ทุนการศึกษา Darmasiswa

รัฐบาลอินโดนีเซีย

21 ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi
Research Fellowship Programme

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาล
ประเทศญี่ปุ่น
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ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
การฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โทและเอก ณ
ประเทศไต้หวัน
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก ณ
Daejeon University
ประเทศเกาหลีใต้
ค่าใช้จ่ายเต็มจานวนตลอด
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก ณ
ประเทศเกาหลีใต้
ทุนเพื่อการศึกษาเต็ม
จานวนสาหรับศึกษาภาษา
อินโดนีเซีย และวัฒนธรรม
การทาอาหารและการ
ท่องเที่ยว ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
ทุนวิจัยระดับปริญญาโท
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ส่วนที่ 3
…………………………
ผลการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา
ในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากงานด้านการประสานงานเพื่อดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว งาน
วิเทศสัมพันธ์ยังร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการจัดอบรม ประชุม และบรรยาย เพื่อพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ในอนาคต ซึ่งมีกิจกรรมเด่นๆ จานวน 6 รายการ ดังนี้

การประชุม/สัมมนา
ที่
1
2

ประชุม/สัมมนา
ประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงาน
ด้านต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาไทยและ
มาเลเซีย

3. ประชุมยกร่างยุทธศาสตร์งาน
ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ประชุมชี้แจงการเดินทางไป
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Active
Learning ในต่างประเทศ

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี
ที่จัด
สกอ.
11-12 มีนาคม
2558
สถานทูต
มาเลเซีย
ประจา
ประเทศ
ไทย
ทปอ.
ราชภัฏ
มรภ.
นครสวรรค์

5. การประชุม Measurement of สกอ.
University
Internationalization Forum
6. ประชุมเชิงปฏิบัติ “การยกร่าง
ทปอ.
โครงการยุทธศาสตร์การ
ราชภัฏ
ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สถานที่

ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา

Amari
Watergage
Bangkok
7 เมษายน 2558 สถานทูต
มาเลเซีย
ประจา
ประเทศไทย

1. ดร. วิชุรา วินัยธรรม
2. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

10 เมษายน
2558
25 พฤษภาคม
2558

มรภ.
พระนคร
มรภ.
นครสวรรค์

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

8 พฤษภาคม
2558

Amari
Watergage
Bangkok
อัลไพน์
รีสอร์ท
เชียงใหม่

5-7 สิงหาคม
2558

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. ผศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
2. ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล
3. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

1. ผศ. ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
2. ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
3. อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
4. อาจารย์สุกญ
ั ญา ธรรมะธี
ระศิษฐ์
5. อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
6. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ

1. ผศ. ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
2. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
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การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษาในการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ เป็ น สื่ อ ในการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมด้านกิจการ
งานต่างประเทศ โดยมีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย รวม 10 รายการ ดังนี้
ที่
รายการ
1 นิตยสารข่าวภาษาอังกฤษ Phet Rajabhat
2

คู่มือการจัดทาบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOU กับ
ต่างประเทศ

3

คู่มือการเตรียมการต้อนรับแขกชาวต่างชาติ

4

คู่มือการต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างชาติ

5

7

คู่มือแนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Introduction to Kamphaeng Phet Rajabhat
University
Fact Sheet แนะนาหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปิด
สอน
แฟ้มเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

8

การ์ดอวยพรปีใหม่ Happy New Year Card

9

Face book งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

6

10 Line ID งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา
(KPRU Inter Affairs)

หน่วยงานผู้จัดทาสื่อ
หมายเหตุ
งานวิเทศสัมพันธ์และ นิตยสารราย 3 เดือน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์
คู่มอื สาหรับผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์
คู่มือสาหรับผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์
คู่มือสาหรับผู้บริหาร และ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์และ เอกสารแนะนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์

เอกสารแนะนา
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์และ เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัย
งานวิเทศสัมพันธ์และ เอกสารเชื่อมความสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
กับมหาวิทยาลัยคู่
แลกเปลี่ยนและองค์กร
ระหว่างประเทศ
งานวิเทศสัมพันธ์
สื่อสาหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรมงาน
วิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์และ สื่อสาหรับประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ข่าวสารและกิจกรรมงาน
วิเทศสัมพันธ์และศูนย์
อาเซียนศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 4
…………………………
งานวิเทศสัมพันธ์กับบทบาทความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรยังคงดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้รับประสบการณ์ทางวิชาการในระดับสากล ซึ่งในรอบปีที่
ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ได้จดั กิจกรรม และโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติสู่ความเป็นสากล ดังนี้

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่ความเป็นสากล
ตารางแสดงจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
ที่

โครงการ

1

KPRU ASEAN
Ambassador 2015
English & Cultural
Exchange 2015
Student exchange in
West Visaya University
Student exchange in
University of Economics
Myanmar & Cultural
Exchange 2015
Student exchange in
Guangxi University of
Foreign Language

2
3
4
5
6

ระยะเวลาการดาเนิน
กิจกรรม
13-14 กุมภาพันธ์ 2558
26 กรกฎาคม – 16
สิงหาคม 2558
20 – 24 มิถุนายน 2558
21 - 24 มิถุนายน 2558
9 - 30 สิงหาคม 2558
5 สิงหาคม 2558 – 30
กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัย/ประเทศ

จานวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร/ไทย
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์
/มาเลเซีย
มหาวิทยาลัยเวสวิซายา
/ฟิลิปปินส์
มหาวิทยาลัยอีโคโนมิค
/เวียดนาม
มหาวิทยาลัยดากอน
/พม่า
มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี
/จีน

10

รวม

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

20
5
2
9
2
48
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. กิจ กรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทางานแก่บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 120 คน เพื่อส่ งเสริมให้
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ ง เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านเห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเองเกี่ ย วกั บ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานและเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในที่ทางานให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ก่อนเดินทางไป
แลกเปลี่ยน ฝึกอบรม ศึกษา ทาวิจัยหรือนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่จะ
เดิน ทางไปต่า งประเทศ ในการเตรี ย มความพร้ อมตนเอง เอกสารและข้อมูล ในการเดินทางไปต่า งประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เดินทางมีความพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศและบรรลุ
เป้าหมายการเดินทางไปต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ และที่สาคัญสามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตในต่างประเทศบนความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และสามารถน าประสบการณ์ ดั งกล่ า วกลั บ มาพั ฒ นาตนเองและ
มหาวิทยาลัยต่อไปได้
3. การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติประเทศต่างๆ โดยจัดบอร์ดนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัย
4. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ฝึกอบรม ศึกษา ทาวิจัยหรือนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
5. การจัดมุมปรึกษางานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเป็นมุมให้คาปรึกษา ข้อแนะนา ตลอดจนแนวทางการ
วางแผนการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศแก่คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ข้อควรระวังและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ เป็นต้น
6. การแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ การแปลเอกสารทางวิชาการ เอกสารหรือจดหมายทางราชการเพื่อ
นาส่งหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
7. การจัดทาหนังสือรับรองภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้อานวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศ
ต่างๆ ตลอดจนใช้เพื่อขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นต้น

งานวิเทศสัมพันธ์กบั การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 5
…………………………
งานวิเทศสัมพันธ์และแนวทางการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน
ก็เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น ด้ ว ย โดยด้ า นงานต่า งประเทศนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ก าแ พงเพชรมี
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบบรรยากาศมหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลต่อความเป็นนานาชาติ
2. ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานสากล
3. ยุทธศาสตร์การส่ งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ไ ด้รับการยอมรับในระดับชาติและพัฒ นาเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศูนย์ความเป็นเลิศ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ งานวิเทศสั มพัน ธ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร มีแนวทางการบริหารงานในอนาคตที่จะ
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์นานาชาติ (International Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการนานาชาติ
อัน ได้แก่ การประสานงานความร่ ว มมื อทางวิช าการกับต่ า งประเทศ แนวทางการสร้ า งความร่ว มมือทางวิช าการ
การวิเคราะห์นโยบายด้านต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ตลอดจนเป็นศูนย์
เพื่อให้คาปรึกษาและข้อแนะนาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ การเขียนจดหมายราชการภาษาอังกฤษ
การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และประวัติส่วนตัว
รวมทั้ง เป็นศูนย์เพื่อการปฐมนิเทศนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางไป
ต่างประเทศ รวมถึงการเป็นศูนย์ประสานงาน ติดตาม และช่วยติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ และการออกหนังสือหรือเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อรับรองนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เป็นต้น
ภารกิจงานวิเทศสัมพันธ์ ในอนาคต ถือเป็นวาระและบทบาทท้าทายกับการสร้างความเป็นสากล
แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อย่างไรก็ดี เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ รวมถึงมิติด้านการศึกษา
ที่
จาเป็นต้องปรับตัวในทุกด้าน เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ภารกิจงานต่างประเทศและความเป็นสากลจึงเป็นภารกิจงานวิเทศสัมพันธ์ที่จะต้องมุ่งมั่น
และดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
นักวิเทศสัมพันธ์
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ส่วนที่ 6
…………………………
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2558
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๓๖๗ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
……………………………………………
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร มีนโยบายที่จะสร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
อันประกอบไปด้วย การดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การทาวิจัย การทาหลักสูตรร่ วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ ตลอดจนการจัดประชุมนานาชาติ และการดาเนินกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งนี้
เพื่อให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนา และขยาย
ความร่วมมือให้มีความหลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพร โกศิยะกุล
อาจารย์สวัสดิ์ จันทร
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ประพล จิตคติ
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้
อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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อาจารย์ ดร. วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์ทิวาพร อุดมวงศ์
อาจารย์ ดร. ฆัมภิชา ตินติสันติสม
อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว
อาจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
อาจารย์โยธิน ป้อมปราการ
อาจารย์อานนท์ วงษ์มณี
อาจารย์ ดร. เทพ เกื้อทวีกุล
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีรศิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร ประคองชาติ
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กรรมการดังกล่าวข้างต้นมี หน้าที่กาหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
งานวิเทศสัมพันธ์
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ผศ. สุวิทย์ วงศ์บุญมาก
ผศ. วิสิฐ ธัญญะวัน
ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล

บรรณาธิการ
ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

ข้อมูล
ผศ. วิสิฐ ธัญญะวัน
ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล
ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
นายกฤษณะ จันทร
ศูนย์ภาษา
ผู้ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ทุกคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร-ศูนย์แม่สอด
งานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โทรศัพท์/โทรสาร 055-706-602
อีเมลล์ kpruinter2015@gmail.com
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