
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) 
--------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
3. อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์   หัวหน้างานอาเซียนศึกษา 
4. อาจารย์รุ่งนภา เมินดี    หัวหน้างานศูนย์อบรมและทดสอบทักษะภาษาอาเซียน 
5. อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว   หัวหน้างานนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ 
6. อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย   หัวหน้างานความร่วมมือและสารสนเทศ 
7. อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี   หัวหน้างานทุนและบริหารงานทั่วไป 
8. อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์   กรรมการศูนย์การแปลและล่าม 
9. อาจารย์ศิลป์ศุภาศรณ์ นามวงศ์   กรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา 
10. อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์  กรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา 
11. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง   นักวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์ (หัวหน้าศูนย์การแปลและล่าม) ลาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบท่ี 1 จะมีการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2559 

2. ผลการสอบคัดเลือกนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ  
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคือ นายวันชนะ หาค าบุตร จากผู้สมัครทั้งสิ้น 4 คน โดยจะมีการทดลองงานและการ
ประเมินงาน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน  

3. การจัดท าป้ายส านักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงาน ปัจจุบันการจัดท าป้ายศูนย์อบรมและ
ทดสอบทักษะภาษาอาเซียน และศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการ



ด าเนินงาน เดิมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เนินการขออนุมัติงบประมาณในการจัดท า คือ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ 
ต่อมา ผอ.สมศักดิ์ จีวัฒนา ได้ด าเนินการต่อ   

4. งาน BRICC 2016 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่วนต่างๆของงาน BRICC 
2016 ดังนี้ 
ล าดับ หน้าที่/ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ท าหนังสือเชิญประเทศต่างๆเข้าร่วมงาน ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์  
2 ดูแลรับ-ส่ง ชาวต่างชาติ อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี  
3 งานเลี้ยงต้อนรับ อาจารย์รุ่งนภา เมินดี  

อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ 
 

4 ดูแลที่พักนักแสดง อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์  
5 ดูแลอาหารทุกม้ือ  
6 ขบวนพาเหรด อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว  
7 ก ากับเวที อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์  
8 เกียรติบัตรและของที่ระลึก อาจารย์ศิลป์ศุภาศรณ์ นามวงศ์ *ต้องมีการ

เปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงาน 

9 น าชมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย  

10 พิธีกรและพิธีการ ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  
11 ประสานงานทั่วไป นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าจะมีประเทศต่างๆ 

เข้าร่วมงานประมาณ 12 ประเทศ นอกจากนี้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ยังดูแลรับผิดชอบ การจัดการแข่งขัน 
ASEAN Drama Contest ซ่ึงผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย และ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
(Speech) ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ การจัดการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ต้องรีบด าเนินการส่ง
หนังสือเชิญสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 

5. การจัดตั้งศูนย์การแปลและล่าม อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศูนย์การแปลและ
ล่าม ประธานในที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทีมงานศูนย์การแปลและล่าม ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ตั้งศูนย์ ตลอดจนร่างประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งศูนย์การแปล ภาระงานหลักที่ศูนย์การแปลต้องเร่ง
ด าเนินการในเวลานี้คือ 

- การแปลค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

- การแปลป้ายบอกทาง ป้ายหน้าตึกต่างๆ โดยให้ส ารวจว่า ณ ปัจจุบันมีป้ายอะไรบ้างและ 

ด าเนินการแปลให้แล้วเสร็จ 



- ท าคู่มือแยกหมวดหมู่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการท างาน เช่น ชื่อต าแหน่งงาน/ 

สถานที่ท างาน โดยดูตัวอย่าง ของมหาวิทยาลัย NIDA หรือ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ได้
รับผิดชอบประสานงานอาจารย์ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกทุกท่านจาก
ทุกคณะ ให้ด าเนินการส่งหนังสือประสานงานทุกคณะและรวบรวมรายชื่อคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจและนัด
หมายประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง  

7. โครงการ “The Us Election” วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 
ชั้น 2 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ประชุมและพิจารณาผู้รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 

ล าดับ หน้าที่/ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ร่างค ากล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  
2 พิธีกรและพิธีการ ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  

อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์  
อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว 

 

3 ร่างค าสั่งปฏิบัติงาน /หนังสือเชิญ
อธิการบดีเปิดงาน/หนังสือเชิญคณบดี
เข้าร่วมงาน 

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง  

4 อาหารว่างและของที่ระลึก อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี   
5 ดูแลวิทยากร อาจารย์รุ่งนภา เมินดี  

อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ 
 

6. สถานที่/บันทึกภาพ นายวันชนะ หาค าบุตร  
   

8. โครงการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยใช้ข้อสอบ BRU-TEP ส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์จะด าเนินการอบรมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 107 คน โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง 
ห้องละ 30-35 คน จ านวน 40 ชั่วโมง เริ่มอบรมวันที่ 21 มีนาคม 2559 หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย 
Listening / Reading / Grammar โดยแบ่งวิทยากรออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 
Listening Reading Grammar (Writing) 

- ผศ. ดร. นวมินทร ์

- ผศ. ดร. อัครพนท์ 
- อาจารย์ ดร. ค าภีรภาพ 

- อาจารย์รุ่งนภา 

- อาจารย์ ดร. สุรชัย 

- อาจารย์ ดร. เสาวรจ 

- อาจารย์ภาวิณี  
- อาจารย์วงจันทร์ 

- ผศ. ดร. ชูเกียรต ิ

- อาจารย์ ดร. นิยม 

- อาจารย์ญาดา 

- อาจารย์ภัทรินธร 



- อาจารย์ภูริสา 

- อาจารย์จันทร์สุดา 

- อาจารย์เฉลิมเกียรติ 

- อาจารย์บ ารุง 

- อาจารย์พุทธชาด 

- อาจารย์สิทธิศักดิ์ 

- อาจารย์ศุภกิจ 

- อาจารย์สินีนาฏ 

 
9. โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์ และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับนักศึกษา ส านักงาน

วิเทศสัมพันธ์ ก าหนดจัดโครงการดังนี้ 
- อบรมภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ ระหว่างวันที่ 3-26 กุมภาพันธ์ 2559 
- อบรมภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 
- การสัมภาษณ์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 15 ชั้น 2  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ณ Universiti Putra Malaysia  

ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2559 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและเพ่ิมวิสัยทัศน์ส าหรับบุคลากร (พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็น

นานาชาติ) ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ก าหนดจัดโครงการ ดังนี้ 
- โครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม  

2559 เวลา 13.00-19.00 น.  
- การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม  

2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
- การอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5-18 มิถุนายน  

2559 ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 
เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
 

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง  
ผู้บันทึกการประชุม 

 
อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


