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The Cambridge English Placement Test (CEPT)

The International Institute announces to recruit people who are interested to participate in the Cambridge
English Placement Test (CEPT) for student, teacher and staff to practice and improve the English level that
following the Common European framework of Reference for languages (CEFR) which is set the standard of English
version of the European Union, The International Institute will conduct the Cambridge English Placement Test
(CEPT) training on February 19th to 23rd, 2018 at IT building, meeting room 2rd floor, at 16.00 - 18.00 at
Pibulsongkram Rajabhat University. People who are interested to participate in Cambridge English Placement Test
(CEPT) training or detail about the reservation, you may contact the International institute at Tel: 055 –267160.

8 students attending ASEAN Leader 2018 Project
On Wednesday January 24, 2018, the
International Institute established meeting for PSRU
students who will be participating the ASEAN
Leadership 2018 At Kamphaeng Phet Rajabhat
University, the propose of the meeting are preparing
and getting ready to join activities. We hope you will
learn and enjoy it.

ความเป็นไทยสู่เวทีมสิ ยูนเิ วิร์ส 2017

ความเป็นไทยสู่เวทีมิสยูนิเวิร์ส 2017
จากตัวแทนประเทศสู่กระบอกเสียงระดับโลก
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เป็นความฝันของสาวๆหลายๆคน
เพราะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวย มีความมั่นใจและมีเอกลักษณ์เป็น
ของตัวเอง หนึ่งในภารกิจที่สาคัญคือ การเผยแพร่ความเป็นไทยสู่
สายตาชาวต่างชาติ ซึ่งมารีญา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดได้ให้
มุมมองว่า “ความเป็นไทยมีความยืดหยุ่น มิใช่มองเพียงเรื่องหน้าตา
เพียงอย่างเดียวเมื่ออยูบ่ นเวทีมิสยูนเิ วิร์ส มารีญาสามารถแสดงความ
เป็นไทยผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือเครื่องประดับไทย และที่
สาคัญต้องแสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนที่ยมิ้ แย้ม มีนาใจ
้ หากมี
โอกาสได้พูดคุย ทุกคนก็เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น นอกเหนือจาก
การเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้ว ภารกิจที่สาคัญ
กว่านัน้ คือ การเป็นกระบอกเสียงที่หลายคนจะหันมาฟัง หันมาสนใจ
เรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การเป็นตัวอย่างที่ดีจึงสาคัญ
มาก เพราะเยาวชนหลายๆคนก็จะหันมามอง หันมาฟัง หันมาทาตาม
การกระทาอะไรเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้น
ได้” มารีญากล่าวอย่างภาคภูมใิ จ

นางงามกับมิตดิ ้านต่างประเทศ
การประกวดมิสยูนเิ วิร์สที่ผ่านมา นอกเหนือจากการ
แข่งขันเรื่องความสวยความงามของผู้เข้าประกวดจากทั่วโลกแล้ว
ปฏิภาณไหวพริบและความรูร้ อบตัวยังเป็นตัวตัดสินที่สาคัญด้วย
ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะถูกหยิบยกขึน้ มา
เป็นหนึ่งในคาถามรอบสุดท้าย มารีญาในฐานะตัวแทนประเทศไทย
ได้เล่าถึงการเตรียมตัวในเรื่องนี้ว่า “การเตรียมตัวเพื่อให้มคี วามรู้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สาคัญมากค่ะ ต้อง
ติดตามอ่านข่าว ต้องทาการบ้าน และวันนีเ้ ป็นโอกาสอันดีที่จะได้มา
ที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากอธิบดี
กรมสารสนเทสทาให้ได้เรียนรู้ขอ้ มูล มุมมอง และทัศนะที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะต้องกลับไปทาการบ้าน
เพิ่มค่ะ”
ประเด็นปัญหาสังคมที่มารีญาให้ความสนใจ คือ ปัญหา
การตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรในสังคมไทย มารีญาได้ให้ทัศนะว่า
“ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะในขณะที่ประเทศ
พัฒนาไปเรื่อยๆ ปัญหานี้กัลับไม่ได้ลดลง แต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมา
รีญาได้มีโอกาสพูดคุยกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNFPA) ทาให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเด็กและเยาวชน
ซึ่งประเทศไทยได้ดาเนินการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิดังกล่าวเป็น
อย่างดี แต่หลายคนกลับาม่รู้สทิ ธิของตัวเอง ดังนัน้ เยาวชนควรต้อง
รู้สทิ ธิของตนเองเพื่อนที่จะสามารถทาอะไรได้และเติบโตในสังคมได้
เป็นอย่างดี
มารีญา ยังได้กล่าวทิง้ ท้ายว่า
“ในฐานะคนรุ่นใหม่ เราต้อง
ให้ความสาคัญกับเรื่องการต่างประเทศมากขึ้น และในปีน้เี ป็นวาระ
ครบ 50 ปีการสถาปนาอาเซียนเราต้องเร่งสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคโลกาภวัตน์ (Globalization)
เราต้องให้ความสาคัญกับต่างประเทศมากขึ้น ต้องร่วมมือเพื่อเติบโต
ไปด้วยกัน”

ที่มา: จดหมายข่าวสราญรมย์ การต่างประเทศของประชาชน

