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สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คานา
รายงานผลการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559) จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานและเผยแพร่ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของ
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลด้านภารกิจของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
อาเซียน และผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนบทบาทการให้บริการวิชาการในการเป็นประชาคม
อาเซียน และการพัฒนาทรัพยากรอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏกาแพงเพชรที่ได้รวบรวมไว้นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย ตลอดจน
แผนงานของหน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จะก าหนดให้ บ รรลุ เ ป้า หมายในการเตรีย มความพร้อ มสู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประชากรอาเซียนสู่สากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรต่อไป
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอขอบคุณผู้ บริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ให้การ
สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมผลักดันในระดับนโยบาย รวมทั้งให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาแก่งานวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการอาเซียนในทุกกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจด้านความร่วมมือทางวิ ชาการกับต่างประเทศจนบรรลุเป้าหมาย ขอขอบคุณบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทาหนังสือฉบับนี้ ที่สาคัญ ขอบคุณเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกาลังความสามารถ ซึ่งได้รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจด้านกิจการต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้องการได้ในระดับที่น่าพอใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะ
สามารถอานวยประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ต่อไป
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
อาเซียน
กันยายน 2559
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ส่วนที่ 1
…………………………
เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
ภารกิจงาน
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดตั้งขึ้นภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจ การอาเซียน เป็นหน่วยงานที่รับผิ ดชอบในการติดต่อ ประสานงานเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร
และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึ งการให้บริการ คาปรึกษา และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สากลในด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
โครงสร้างการบริหารงาน
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

หน่วยบริหารทั่วไป

หน่วยความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

หน่วยทุนการศึกษา
และการแลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ

หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ
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ภาระงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
1. หน่วยบริหารทั่วไป (นางสาววิยะดา จิตชัยเจริญกุล)
1. ดาเนินงานธุรการทั่วไป
2. จัดทาแผนงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
อาเซียน
3. ประสานการประชุมและจัดทารายงานการประชุม
4. จัดทาแผนการใช้จ่ายวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เอกสารภายในสานักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
5. ต้อนรับและรับรองอาคันตุกะ บุคคลสาคัญ เอกอัครราชทูต และแขกชาวต่างชาติ
6. ประสานงาน อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลชาวต่างชาติร่วมกับคณะ
7. งานบริการวิชาการ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. หน่วยความร่วมมือกับต่างประเทศ (นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์)
1. ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
2. ประสานงาน ติดตามและจัดทารายงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
3. ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
4. จัดเตรียมเอกสารและดาเนินการเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
5. รายงานผลการดาเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามรอบการประเมิน
6. จัดทาแผนกิจกรรมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
7. ประสานงานความร่วมมือเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
8. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการเตรียมตัว เพื่อขอรั บทุน หรือเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างป ระเทศ (Student
Exchange Programme Workshop)
9. จัดกิจกรรมนาเสนอและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (Inbound และ Outbound students)
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. หน่วยทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (นางสาวสุชาทิพย์ ทับทอง/นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์)
1. จัดทาข้อมูลทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
2. จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound และ Outbound students)
3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนแก่บุคลากรและนักศึกษา
4. ประสานงาน ดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา (Outbound students) และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (Inbound students)
5. จัดทาคู่มือทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนประจาปี
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ (นายกฤษณะ จันทร)
1. รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
2. บริการ อานวยความสะดวก และช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับวีซ่านักศึกษาต่างชาติ
4. ประสานงานการลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
5. จัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมวันชาติประเทศต่างๆ กิจกรรม city
tour กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
6. ผลิตสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
7. จัดแปลเอกสาร หนังสือสาคัญ หนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) แก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
8. ประสานงานความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และพม่า
9. ประสานงาน อานวยความสะดวก เกี่ยวกับการขอ work permit การต่อใบอนุญาตทางาน แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ ตาม
โรงเรียนของโครงการ ปตท. พร้อมสรุปรายงานข้อมูลอาจารย์ชาวต่างชาติตามโรงเรียนต่างๆ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3
ผู้บริหารงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

4
บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

5

ส่วนที่ 2
…………………………
ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการดาเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้ปฏิบัติภารกิจ
ด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย ในการที่จะ
เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและสู่ความเป็นสากล พอสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
ในปี ง บประมาณ 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวม 2 ฉบับ ดังนี้

ที่

ประเทศ

1

จีน

2

จีน

มหาวิทยาลัย
Kunming University
Foreign Language School, Kunming
University

หมายเหตุ
MOU ระดับมหาวิทยาลัย
MOA ระดับคณะ
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในต่างประเทศ
ในรอบปีที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ จานวน 2 โครงการ
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ
(กลุ่มที่ 1)
2

โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ
(กลุ่มที่ 2)
รวม

จานวน
ประเทศ/
ผู้เข้าร่วม สถานศึกษา
43
มาเลเซีย,
มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์
24

67

ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
เข้าร่วมโครงการ
29 พฤษภาคม – นักศึกษาเดินทางไปเรียนวิชา
13 มิถุนายน
ภาษาอังกฤษ และนาหน่วยกิต
2559
กลับมาเทียบโอนรายวิชาเลือก
เสรี
มาเลเซีย,
18 – 30
นักศึกษาเดินทางไปเรียนวิชา
มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2559 ภาษาอังกฤษ และนาหน่วยกิต
กัวลาลัมเปอร์
กลับมาเทียบโอนรายวิชาเลือก
เสรี
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โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรในต่างประเทศ จานวน 2 โครงการ
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
จานวน
ที่
ผู้เข้าร่วม
1 โครงการอบรม
6
ภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศสาหรับ
บุคลากร
2 โครงการการจัดการเรียนรู้
14
ในศตวรรษที่ 21
รวม

ประเทศ/
สถานศึกษา
มาเลเซีย,
มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์

ระยะเวลาการ
หมายเหตุ
เข้าร่วมโครงการ
30 พฤษภาคม – บุคลากรเดินทางไปอบรม
16 มิถุนายน
ภาษาอังกฤษ
2559

มาเลเซีย,
1-12 สิงหาคม
มหาวิทยาลัย 2559
มาลายา

บุคลากรอบรมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21

20

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ/เยี่ยมเยือน
ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน นั้น
ตลอดปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รวมทั้งคณะต่างๆ ได้ดาเนินกิจกรรม
มากมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 16 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตมาเลเซีย (24 ธันวาคม 2558) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการผ่าน
ช่องทางการทูตระหว่างประเทศ โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติ
พงษ์ รองอธิการบดี นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ณ สถานทูตมาเลเซียประจาประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
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2. กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา คณะเทค โนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จานวน 8 ท่าน บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 2 ท่านและ
นักศึกษา จานวน 3 คน เดินทางไปเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยกัว ลาลัมเปอร์
(UniKL) และ UniKL MITEC ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2558

3. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากับ มหาวิทยาลัย Dagon ประเทศ
เมียนมาร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร-ศูนย์แม่สอด ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559
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4. กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากร คณะวิ ท ยาการจั ด การ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
กัวลาลัมเปอร์ (UniKL) ประเทศมาเลเซีย จานวน 4 คน

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม
2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
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6. กิจ กรรมแสวงหาความร่ ว มมือทางวิช าการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชาจีน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2559

7. กิจกรรมเยือนเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษา ในประเทศสาธารณรัฐประชาชาจีน ณ
วิทยาการท่องเที่ยวยูนนาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559

8. กิจกรรมเยือนเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษา ในประเทศสาธารณรัฐประชาชาจีน ณ
โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559

10
9. กิ จ กรรมเยื อนเจรจาความร่ ว มมือทางวิช าการ ณ สถาบันการศึกษา ในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชาจี น
ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

10. กิจกรรมเยือนสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชาจีน เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

11. กิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญ
มาก อธิการบดี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยคุณหมิง
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12. กิ จ กรรมการลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOA) ระดั บ คณะ กั บ คณะภาษาต่ า งประเทศ โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด คณบดี เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2559 ณ มหาวิทยาลัยคุณหมิง

13. กิ จ กรรมค่ า ยภาษาไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการและสร้ า งร่ ว มมื อ ที่ ดี ร ะหว่ า งไทย -จี น
ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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14. กิจ กรรมเยื อนวิทยาลัย การท่องเที่ย วยูนนาน เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่ งการสถาปนา
วิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี

15. กิ จ กรรมประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ เ รื่ อ ง Botanical research in Tropical Asia ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 11
ธัน วาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ธ รรมชาติ มหาวิทยาลั ยแห่ งชาติลาว ซึ่ง ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
นาเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Diversity of Local Rice varieties and Conservation in Nai Muang
and Sai Ngam district, Kamphaeng Phet เป็นการนาเสนอแบบปากเปล่า

16. กิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และนาเสนอวิสัยทัศน์แนวทางการร่วมงานวิจัย
ในระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 นาโดย ผศ.ปรัชญา
ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ จานวน 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน และนักศึกษา 2 คน
ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ประจาปี 2015 ณ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2559 เป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ อาคันตุกะ
ชาวต่างชาติ ซึ่งมีกิจกรรมในการต้อนรับผู้มาเยือน จานวน 11 คณะ รวม 56 ท่าน ดังนี้
1. คณะจาก Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จานวน 22 ท่าน เมื่อวันที่ 19 - 23 ธันวาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร-ศูนย์แม่สอด

2. คณะจากมหาวิ ท ยาลั ย National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้ ห วั น
จานวน 3 ท่าน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

3. คณะจาก Chinese Language Center มหาวิ ท ยาลั ย National United ประเทศไต้ ห วั น จ านวน 3 ท่ า น
เดินทางมากระชับความสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
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4. อาจารย์ Visiting Professor จานวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อมาทาการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

5. คณะจากมหาวิทยาลัย Bowling Green State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 11 ท่าน
เดินทางมาจัดค่ายคณิตศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

เพื่อ

6. คณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก West Visaya State University ประเทศฟิลิปปินส์ จานวน 7 คน
เดินทางมาแลกเปลี่ยนนักศึกษาและกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
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7. รับอาสาสมัครเกาหลีและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2559

8. คณะจากมหาวิทยาลั ย Geogia Gwinnett ประเทศสหรัฐ อเมริกา จานวน 2 ท่าน เดินทางมาเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และชีววิทยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

9. คณะจากมหาวิทยาลัย Johannesburg ประเทศอเมริกาใต้ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาการสอนและแลกเปลี่ยน
เทคนิคการการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
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10. รับ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

11. รับ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
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ข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในการงาน โดยในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา และ
ประชุม ดังนี้
วัน/เดือน/ปี/
ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/
ที่
กิจกรรม
หน่วยงานที่จัด
สถานที่จัดงาน
สัมมนา
1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ สานักงาน
9-10 มิถุนายน 2559 อาจารย์กมลวัฒน์ ภูวิชิต
งานด้านต่างประเทศของ
คณะกรรมการการ ณ โรงแรม Bakerley
สถาบันอุดมศึกษาไทย
อุดมศึกษา (สกอ.)
Hotel Pratunam
กทม.
1. ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล
2 ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการตาม
สานักงาน
21 ตุลาคม 2558
2. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการ คณะกรรมการการ ณ โรงแรม Amari
ระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทย อุดมศึกษา (สกอ.)
Watergate กทม.
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม)
1. ผศ. ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
3 ประชุมคณะทางานยกร่างแผน
คณะทางานยกร่าง 26 พฤศจิกายน
2. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของ
แผนยุทธศาสตร์การ 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง
1. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
สานักงานจังหวัด
หอประชุมอุทยา
2. นายกฤษณะ จันทร
ขับเคลื่อนงานด้านประชาสังคมและ กาแพงเพชร
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมอาเซียน จังหวัด
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
5 โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัย กรมอาเซียน
28-30 มีนาคม 2559 1. อาจาย์ชญานันทน์ ศิริกิจเสถียร
2. ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
ราชภัฏทั่วประเทศและ
กระทรวงการ
ณ โรงแรมแกรนด์
3. อาจารย์สุธีรา บุญเรือง
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2559 ต่างประเทศ
เมอร์เคียว กทม.
4. นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
ฟอร์จูน
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ข้อมูลด้านทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ
รวมทั้งยังเป็ น สะพานเชื่อมความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างประเทศด้วย ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน
1 ทุ น ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ แ ก่ Mr. Chhim Chekakada สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี เมื่อเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ยั ง ได้ ม อบทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการสอบ
ภาษาต่า งประเทศ เพื่อ เดิ น ทางไปแลกเปลี่ ย นในต่ างประเทศ จานวน 2 คน ในโครงการ Student exchange in
Guangxi University of Foreign Language ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2558 – 30 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศกวางสี ประเทศจีน โดยมอบทุนการศึกษาสาหรับค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ จานวนคน
ละ 15,000 บาท รวม 30,000 บาท ซึ่งได้ส าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กาแพงเพชรเรียบร้อยแล้ว
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ส่วนที่ 3
…………………………
ข้อมูลด้านการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้มีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ตลอดจนเป็ น ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข่ า วสารและกิ จ กรรมด้ า นกิ จ การงาน
ต่างประเทศ โดยมีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย ดังนี้
1. นิตยสารข่าวภาษาอังกฤษ Phet Rajabhat จานวน 1,500 เล่ม จานวน 4 ฉบับ

Phet Rajabhat ฉบับที่ 4

Phet Rajabhat ฉบับที่ 6

Phet Rajabhat ฉบับที่ 5

Phet Rajabhat ฉบับที่ 7
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2.

เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

3. เฟสบุ๊คงานวิเทศสัมพันธ์

4. แฟนเพจชมรมศิษย์เก่านักศึกษาแลกเปลี่ยน KPRU Exchange Alumni
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5. Line งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

6. เอกสารแนะนางานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
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ส่วนที่ 4
…………………………
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนกับบทบาทความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรยังคงดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรได้รับประสบการณ์ทางวิชาการในระดับสากล ซึ่งในรอบปีที่
ผ่านมา งานวิเทศสั มพันธ์และกิจการอาเซียนได้จัดกิจกรรม และโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ในมหาวิทยาลัย โดยตลอดปีงบประมาณ 2559 มีกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย
1. โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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2. กิจกรรม Visiting Professor
2.1 กิจกรรม Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
15-27 สิงหาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์แม่สอด ทาการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับ
อาจารย์ในรายวิชาโลจิสติกส์ด้วย

2.2 กิจกรรม Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
8-22 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรศูนย์แม่สอด เพื่อทาการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
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3. กิจกรรม ASEAN Day on Tour ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โรงเรียนคลองลานวิทยา
และโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การเตรียม
ความพร้อมเยาวชนสู่สากล และการคัดเลือกเยาวชนจังหวัดกาแพงเพชรสู่กิจกรรม ASEAN Bus ต่อไป
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4. กิจกรรม ASEAN Bus จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีเยาวชนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน

5. กิจกรรม ASEAN Workshop จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

6. กิจกรรม Exchange Workshop จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อ
สร้างเวทีสาหรับการใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน
เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศด้วย
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7. กิจกรรม English is Easy จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

8. กิจกรรม Improve you English, Improve your Life

9. กิจกรรม International Singing Contest 2016

10. กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ

28
11. กิจกรรม Honda LPGA THAILAND 2016

12. กิจกรรม Daily English เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยและการใช้
ภาษาอังกฤษในทุกที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดสรรคาศัพท์และ
สานวนภาษาอังกฤษหมุนเวียนให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ทุกสัปดาห์ ภายในลิพต์อาคารเรียน
รวมและอานวยการ

13. กิจกรรม KPRU English Live Minute
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล

กองบรรณาธิการ
อาจารย์กมลวัฒน์ ภูวิชิต
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์
นายกฤษณะ จันทร
นางสาววิยะดา จิตชัยเจริญกุล
นางสาวสุชาทิพย์ ทับทอง

ผู้จัดทาและรวบรวมข้อมูล
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

ข้อมูล
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร-ศูนย์แม่สอด

