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ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563

สำรจำกรองอธิกำรบดี
ท่ำนผู้อ่ำนวำรสำรงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน IRAA Newsletter ทุกท่ำน
สำหรับเดือนพฤศจิกำยน งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมตำมพันธกิจและแผนกำรปฏิบัติงำน
โดยเฉพำะภำรกิจในกำรพัฒนำประชำกรอำเซียนสู่คุณภำพบทบำทประชำกรในเวทีโลก สำหรับ
กิจกรรมสำคัญของเดือนพฤศจิกำยน ได้แก่ กิจกรม Smart Youth Camp ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ
โดยงำนวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดต่อเนื่องเข้ำสู่ปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในกำร
เป็ น ประชำกรอำเซี ย นและกำรพั ฒ นำทัก ษะที่ จำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทัก ษะด้ ำน
ภำษำต่ำงประเทศ ภำวะผู้นำ และควำมกล้ำแสดงออกในเวทีนำนำชำติ ซึ่งมีโรงเรียนในเขตบริกำร
วิชำกำรเข้ำร่วมจำนวน 10 โรงเรียน และนักศึกษำจำกคณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งผลกำร
จัดกิจกรรมทำให้เยำวชนที่เข้ำร่วมมีแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง เข้ำใจควำม
เป็ น สำกล และสำมำรถก้ ำ วข้ ำ มควำมกลั ว ต่ อ กำรแสดงบทบำทของตนเองในเวที น ำนำชำติ
โดยเยำวชนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงมีควำมประทับใจต่อกำรจัดกิจกรรมและเปิดโอกำสให้เยำวชนได้มี
เวทีพัฒนำตนเองได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ ในกำรเป็นที่พึ่ง
ของชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง โอกำสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน
รวมถึง ขอขอบคุณโรงเรียนและคณะต่ำงๆ ที่เห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำเยำวชนซึ่งจะเป็น
อนำคตของประเทศและส่งเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรมมำ ณ โอกำสนี้ด้วย
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

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รตั นำ รักกำร
รองอธิกำรบดีฝำ่ ยบริหำร

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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งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้ำร่วมประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 37 ผ่ำนระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 มีกำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 37 โดยมีประเทศเวียดนำมเป็นเจ้ำภำพ
กำรประชุม ร่วมด้วยนำยกรัฐมนตรีจำก 10 ประเทศอำเซียน เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ ในกำรนี้ งำนวิเทศ
สั ม พั น ธ์ ฯ เข้ ำ ร่ ว มรั บ ชมกำรทอดสดผ่ ำ นระบบออนไลน์ โ ดยกระทรวงกำรต่ ำ งประเทศด้ ว ย โดยกำรประชุ ม ครั้ ง นี้
ได้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่มีควำมท้ำทำยในภูมิภำคอำเซียน โดยเฉพำะโรคระบำดโควิด -19 และ
ปัญหำคุณภำพชีวิต ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมมือกัน ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนให้มำกขึ้น กำรให้ควำมเคำรพซึ่ง
กันและกัน และที่สำคัญ คือ กำรส่งเสริมบทบำทสดตรีในประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคอำเซียน และควำมร่วมมือกับภูมิภำค
อื่นๆ เพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองและควำมมั่นคงของอำเซียนต่อไป
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เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ำยน 2563 งำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ฯ จั ดกิ จ กรรม
Smart Youth Camp ประจำปีงบประมำณ 2564 โดยรองศำสตรำจำรย์
ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมำก เป็นประธำนกล่ำวเปิด มีเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรมร่วม
190 คน โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่อ พัฒนำศักยภำพเยำวชนจังหวั ดกำแพงเพชร
สู่ควำมเป็นสำกล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีภำวะผู้นำ กล้ำแสดงออก
เข้ ำ ใจและอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมที่ แ ตกต่ ำ งทำงภำษำและวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ ำ งมี
ควำมสุข ที่สำคัญ ตระหนักในกำรพัฒนำศักยภำพตนเอง โดยมีเยำวชนได้รับ
คัดเลือกเป็น Smart Youth จำนวน 30 คน โอกำสนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
รั ต นำ รั ก กำร รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ำ ยบริ ห ำร ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธำนกล่ ำ วปิ ด
กิจ กรรมและมอบเกี ยรติบั ต ร ณ ห้อ งประชุ มชั้ น 3 คณะครุศ ำสตร์ โดยมี
กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “ภำอังกฤษสำหรับเยำวชนในเวทีนำนำชำติ ”
โดยคุณภำคภูมิ พินเมืองทอง กิจกรรม workshop: Smart Youth ในแบบ
ที่เรำเป็น และกิจกรรม workshop: “บทบำทเยำวชนจังหวัดกำแพงเพชรในเวที
อำเซียน” ซึ่งเยำวชนได้นำเสนอแนวคิดและมุมมองต่อหัวข้อที่กำหนดได้อย่ำง
หลำกหลำยและสร้ำงสรรค์ ที่สำคัญ กิจกรรมนี้ได้เป็นแรงบันดำลใจให้น้องๆ
เยำวชนในด้ ำ นกำรพั ฒนำตนเองในทุ ก ทั ก ษะ กำรมองโลกที่ ก ว้ ำ งขึ้ น และ
ทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นคน
ที่ Smart ขึ้นกว่ำเดิม
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ผลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
“กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ทำให้เปลี่ยนควำมคิดของตัวเองให้กว้ำงขึ้น พร้อมจะพำ
ตัวเองไปรับโอกำสในกำรพัฒนำทุกด้ำน โดยเฉพำะทักษะควำมเป็นสำกล เกิดแรงบันดำลใจในกำร
พัฒนำศักยภำพของตนเอง เพรำะทุกคนเก่งไม่เท่ำกัน แต่ทุกคนฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้”
“มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ ได้แนวทำงและเทคนิคดีๆ ในกำรนำไปพัฒนำทักษะภำษำของ
ตนเอง”
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Next interesting Events!

หลักกำรและเหตุผล:
ด้วยสถำนกำรณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งทุกองค์กรต้องพร้อมต่อควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ทั้งด้ำนนโยบำย
และรูปแบบกำรทำงำน เพื่อให้องค์กรสำมำรถก้ำวผ่ำนควำมเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพำะภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศที่ถือเป็นพันธกิจ
สำคัญในกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ
สู่บริบทโลก จึงมีควำมจำเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศได้สำรวจ ทบทวน และพัฒนำสมรรถนะงำนด้ำนต่ำงประเทศ
ตลอดจนเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ แนวคิด วิธีกำร และรูปแบบกำรทำงำนเชิงรุกด้ำนต่ำงประเทศ อำทิ กำรจัด กิจกรรมกำรประสำนงำน
กับต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรขับเคลื่อนควำมเป็นสำกลขององค์กรในรูปแบบ New Normal ที่สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์โลก เพื่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่องำนด้ำนต่ำงประเทศขององค์กร รวมถึงเกิดเครือข่ำยกำรทำงำนด้ำนต่ำงประเทศที่เข้มแข็ง
ต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศได้เพิ่มศักยภำพตนเองในกำรปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพและสอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลงโลก
2. เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศมีแนวทำงและวิธีกำรใหม่ที่สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนและภำรกิจด้ำนวิเทศสัมพันธ์
ของมหำวิทยำลัยตนเอง
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร : ผู้บริหำรองค์กร เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศขององค์กร
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร : 2 วัน 1 คืน
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มุมควำมรูเ้ รือ่ งงำนต่ำงประเทศ : กำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรสร้ำงเครือข่ำยคือ ทักษะที่สำคัญของคนที่ทำงำนด้ำนต่ำงประเทศ ที่เป็นทั้งศำสตร์และศิลป์
ควำมจำเป็นต้องมีเครือข่ำยไม่ว่ำจะเป็นในประเทศหรือต่ำงประเทศ ไม่ได้หมำยถึงเรื่องของจำนวนแต่เป็น
กำรบริหำรจัดกำรระบบนิเวศเครือข่ำยควำมร่วมมือครบวงจร ไม่ใช่เฉพำะกับเรำ แต่กับคู่ควำมร่วมมือ
ของเรำให้ได้พัฒนำด้วยกันในทิศทำงที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ที่ไม่ใช่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนทั้ง
อำนำจและตำแหน่ง ซึ่งควำมสำคัญน่ำจะอยู่กับกำรทำอย่ำงไรจะทำให้ Networking ของเรำ Work
เหมำะสมกับบริบท และอยู่ได้ยั่งยืน แม้ว่ำ หลังจำกไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในสังคม เรำก็ยังเป็นเครือข่ำย
หรือเป็นเพื่อนกันไปเลย โดยคุณพรทิพย์ได้กล่ำวสรุปไว้ว่ำ
1) กำรสร้ำงเครือข่ำยทีด่ ีอยู่ใน DNA ของวัฒนธรรมของไทยอยู่แล้ว ใช้ให้เหมำะสม
2) ประโยชน์ของเครือข่ำยมีค่ำเกินเงิน และอำจใช้เวลำกว่ำจะเห็นผลที่ต้องกำร ต้องสร้ำงควำมไว้ใจ
และให้เกียรติกัน
3) กำรต่อยอดเครือข่ำยเป็นควำมร่วมมือ ควำมผูกพัน และมิตรภำพที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
ที่มำ: พรทิพย์ กำญจจนนิยต, learn plern plern Ep. 21, 27 ตุลำคม 2563

English Corner

ที่มำ: เพจ FB นุ่น - English Afternoonz
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