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ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลำคม 2563

สำรจำกรองอธิกำรบดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รตั นำ รักกำร
รองอธิกำรบดีฝำ่ ยบริหำร

ท่ ำ นผู้ อ่ำ นวำรสำรงำนวิ เทศสัมพั นธ์และกิจ กำรอำเซีย น IRAA Newsletter
ทุกท่ำ น สำหรับในปีงบประมำณ 2564 งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำ
หน้ ำ ที่ ส ร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำรกั บ ต่ ำ งประเทศและส่ ง เสริ ม ควำมเป็ น สำกล
ยังคงดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องในภำรกิจดังกล่ำว แม้ว่ำสถำนกำรณ์โรคระบำด
โควิ ด-19 จะทำให้บำงกิจกรรมต้องปรับเปลี่ย นไปบ้ำง แต่ทุ กกิจกรรมยังคงเน้นกำร
พัฒ นำทั้ ง นั กศึ กษำไทย นั กศึ กษำต่ ำ งชำติ บุค ลำกร โดยเฉพำะบุ ค ลำกรที่ ดูแ ลงำน
ด้ ำ นต่ ำ งประเทศของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ภำยในมหำวิ ท ยำลั ย และกำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ย
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ ยังได้ให้บริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนอำเซียนและงำนต่ำงประเทศ
ในฐำนะสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่สำกลอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ สำหรับ
ในเดือนตุลำคมนี้ มีกิจกรรมสำคัญ คือ กำรประชุมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรออนไลน์กับ
เครือข่ำยควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ โดยท่ำนอธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์
วงษ์บุญมำก เป็นประธำนกำรประชุม นอกจำกนี้ยังมีกิจกรมอื่นๆ ที่น่ำสนใจ ซึ่งท่ำ น
ผู้อ่ำนสำมำรถติดตำมอ่ำนได้จำกวำรสำรฉบับนี้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อน
ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนงำนต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัยร่วมกันต่อไป
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร
รองอธิกำรบดีฝำ่ ยบริหำร

ที่ปรึกษำ



รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมำก
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รัตนำ รักกำร

กองบรรณำธิกำร





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

นักเขียน



นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์

วัตถุประสงค์
เพื่ อ น ำเสนอข่ ำ วสำรและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ ำ นงำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
และกำรขับเคลื่อนงำนต่ำงประเทศของมหำวิทำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
สู่ควำมเป็นสำกลต่อสำธำรณะ รวมถึงเป็นพื้นที่ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ด้วย

สถำนที่ติดต่อ
งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน เลขที่ 69 ม. 1 ต. นครชุม
อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสำร 055-706-627 เว็บไซต์: https://iraa.kpru.ac.th
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ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำสู่สำกลและบริกำรวิชำกำร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2563 งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำสู่
สำกลและบริกำรวิชำกำร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม อำคำรวิเทศสัมพันธ์ (อำคำร 10) โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
รัต นำ รัก กำร รองอธิก ำรบดีฝ่ ำยบริห ำรเป็น ประธำนกำรประชุม มี ว ำระประชุ มเกี่ย วกับ กำรจัด กิจ กรรมประจำปี
งบประมำณ 2564 ได้แก่ กิจกรรม Smart Youth Camp, กิจกรรม ASEAN Leadership และโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำ งประเทศสู่บริบทโลก รวมถึงกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำสู่สำกลและบริกำรวิ ชำกำรที่
เกี่ยวข้อง ในกำรนี้ รองอธิกำรบดีได้เน้นย้ำให้ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครอย่ำงทั่วถึงและให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่
หลำกหลำย เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้นและมีประสิทธิภำพตำมที่กำหนดไว้
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มรภ. กพ. ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์
กับ Qilin Changxin Vocational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 อธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวทิ ย์ วงษ์บุญมำก คณำจำรย์และนักศึกษำต่ำงชำติ
ร่วมประชุมหำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำรออนไลน์ กับโรงเรียน Qilin Changxin Vocational School of
Technology ณ ห้องประชุมชั้น 4 อำคำร 14 โดยทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบที่จะดำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือ ในกำรจัดตั้ง
ศูนย์ประสำนงำน มรภ. กพ. ภำยในโรงเรียน กำรส่งบุคลำกรของ มรภ. กพ. ไปทำกำรสอนภำษำไทยให้กับนักเรียนชำว
จีน กำรจัดสัมมนำผู้ปกครองและนักเรียน และกำรจัดกิจกรรมค่ำยภำษำไทยฤดูร้อน ณ มรภ. กพ. ประเทศไทย
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กิจกรรมรำลึกวันคล้ำยวันสวรรคต รัชกำลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 (ภำคเช้ำ) มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดกิจกรรม "รำชภัฏกำแพงเพชร คนของพระรำชำ ข้ำ
ของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ" เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช มหำรำ บรมนำถบพิตร ณ ห้องรำชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยภำคเช้ำมี
กำรเจริญพุทธมนต์ และกำรตักรบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ส่วนภำคค่ำมีกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกและกำรแปรอักษรรูป
หัว ใจเป็ นหมำยเลข 9 โดยบุค ลำกรงำนวิ เทศสัมพั นธ์ฯ ได้ เข้ำ ร่ว มกิจกรรทั้ งภำคเช้ ำ และภำคค่ ำด้ว ยสำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้

ประชุม VDO Conference กับ อว.
เรื่อง แนวทำงกำรดูแลนักศึกษำต่ำงชำติ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร
งำนตรวจคนเข้ำเมืองและงำนตำรวจท่องเทีย่ ว

เมื่ อ วั นที่ 22 ตุ ลำคม 2563 งำนวิ เทศสัม พัน ธ์ ฯ
เข้ำร่วมประชุมกับกระทรวง อว. เพื่อหำรือแนวทำงกำรดูแล
นักศึกษำต่ำงชำติในสถำบันอุดมศึกษำไทยช่วงสถำนกำรณ์โค
วิ ด -19 ส่ ว นกำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ OQ อว. จะได้ ห ำข้ อ มู ล และ
ดำเนินกำรในนำมส่วนกลำงต่อไป

เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล ำคม 2563 งำนวิ เ ทศ
สัม พัน ธ์ฯ จั ด อบรมเชิ งปฏิ บัติ กำรงำนตรวจคนเข้ ำ
เมืองและกฎหมำยข้อควรรู้ รวมถึงกำรบรรยำยพิเศษ
ภำรกิจงำนตำรวจท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ
โดยมี รศ. ดร. สุ วิ ท ย์ วงษ์ บุญ มำก เป็น ประธำน
กล่ำวเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อำคำร 14
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มุมควำมรูเ้ รือ่ งงำนต่ำงประเทศ

Next interesting Events!
กิจกรรม Smart Youth Camp
วันที่จัด: 27 พฤศจิกำยน 2563 สถำนที่: มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เข้ำร่วมแล้วได้อะไร: เข้ำใจควำมเป็นสำกล มีแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเอง มีควำมเป็นผู้นำ เกิดทักษะใศตวรรษที่ 21
สนใจสมัคร: สมัครได้ที่คณะของตนเอง/สมัครด้วยตนเองที่งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ

English Corner
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