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สำรจำกรองอธิกำรบดี
Happy New Year ท่ ำ นผู้ อ่ ำ นวำรสำรงำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละกิ จ กำรอำเซี ย น
IRAA Newsletter ทุกท่ำน ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมำถึง เป็นปีที่ดีของทุกคน ขอให้พบแต่
ควำมสุข ควำมสำเร็จและควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในทุกสิ่ง ที่ทำ สำหรับกิจกรรมสำคัญของเดือ น
ธันวำคม ได้แก่ กิจกรม New Year Party ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ โดยงำนวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัด
ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่และสร้ำง
ควำมรั ก ควำมอบอุ่ น ในหมู่ นั ก ศึ ก ษำต่ ำงชำติ ตลอดจนเป็ น กำรสร้ ำ งควำมใกล้ ชิ ดระหว่ ำ ง
ผู้บ ริห ำร คณำจำรย์ และนั ก ศึก ษำต่ ำ งชำติที่ ศึ กษำอยู่ ในมหำวิ ทยำลัย ฯ ซึ่ งเรำดู แ ลนั ก ศึก ษำ
ต่ำงชำติเสมือนลูกหลำนในครอบครัวเดียวกัน ทำให้นักศึกษำต่ำงชำติมีควำมสุขในกำรเรียนและ
กำรใช้ ชี วิ ต ณ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชรตลอดระยะเวลำที่ ศึ ก ษำในประเทศไทย
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติของมหำวิทยำลัยฯ ที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษำ
ต่ำงชำติ จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีมำตรฐำนสำกลและผลิตบัณฑิตต่ำงชำติที่มีคุณภำพ โอกำสนี้
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรงำนวิเทศสัมพันธ์ฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัยฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมต่ำงๆ ที่งำน
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ฯ ดำเนิ น กำรมำตลอดปี 2563 ประสบควำมส ำเร็ จ และบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำม
วัตถุประสงค์อย่ำงดี ซึ่งทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนภำรกิจงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ของมหำวิทยำลัยฯ และในวำรดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่ำนพบแต่ควำมสุข สวัสดี
โชคดี มีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำยและใจตลอดปี 2564
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

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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เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วำคม 2563 งำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ฯ จั ด กิ จ กรรม New Year Party 2021 ประจ ำปี ง บประมำณ 2564
สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมำก อธิกำรบดี เป็นประธำนกล่ำวเปิดกิจกรรม ณ สำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ์ฯ อำคำร 10
ในกำรนี้ อธิกำรบดี ได้กล่ำวอวยพรปีใหม่แก่นกั ศึกษำต่ำงชำติ โดยขอให้ทุกคนประสบควำมสำเร็จในกำรศึกษำ ณ มรภ. กพ. มีควำมสุขใน
กำรเรียนและกำรใช้ชีวิต ที่สำคัญ ได้เน้นย้ำควำมปลอดภัยของโรคติดต่อโควิด -19 ซึ่งพื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ปลอดภัยสำหรับนักศึกษำ
ขอให้นักศึกษำและผู้ปกครองได้มีควำมสบำยใจและเชื่อมั่นต่อมำตรกำรกำรป้องกันโรคของมหำวิทยำลัยฯ และของประเทศไทย ซึ่งเรำจะผ่ำนไป
ด้วยกัน สำหรับกิจกรรม New Year Party ประกอบด้วย กำรกล่ำวอวยพรปีใหม่จำกผู้บริหำร คณำจำรย์และตัวแทนนักศึกษำ กำรจับ
ฉลำกของขวัญ และกำรแสดงจำกนักศึกษำต่ำงชำติแต่ละชั้นปี และร่วมรับประทำนอำหำรเย็นร่วมกัน โดยบรรยำกำศเต็มไปด้วยควำมอบอุ่น
ควำมสนุกสนำน ควำมสุขและรอยยิ้มของทุกคน
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โอกำสไทยในวิกฤต!
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มุมควำมรูเ้ รือ่ งงำนต่ำงประเทศ :

3 เรื่องน่ำสนใจของผูน้ ำรุน่ หนุม่ สำว
1. ต่ำง Gen ต่ำงสภำวะแวดล้อม ไม่ได้เป็นอุปสรรค ถ้ำเรำเสริมจุดเด่นและ
อุดจุดด้อยด้วยกัน
2. ผู้นำสู่อนำคตต้องมีวิสัยทัศน์ สร้ำงแรงบันดำลใจ และผลักดันให้เกิดขึ้น
ได้พร้อมกับกำรรู้จักตนเอง
3. ลองให้มีประสบกำรณ์ ขอ Feedback และใช้ให้เป็นประโยชน์
ที่มำ: พรทิพย์ กำญจจนนิยต, learn plern plern Ep. 27, 15 ธันวำคม 2563

English Corner
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