
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
2. อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์   หัวหน้างานอาเซียนศึกษา 
3. อาจารย์รุ่งนภา เมินดี    หัวหน้างานศูนย์อบรมและทดสอบทักษะภาษาอาเซียน 
4. อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว   หัวหน้างานนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ 
5. อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย   หัวหน้างานความร่วมมือและสารสนเทศ 
6. อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี   หัวหน้างานทุนและบริหารงานทั่วไป 
7. อาจารย์ศุภกิจ ภูวงศ์    หัวหน้าศูนย์การแปลและล่าม  
8. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง   นักวิเทศสัมพันธ์ 
9. นายวันชนะ หาค าบุตร    นักวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อคัรพนท์ เนื้อไม้หอม รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับในปี 2560 ทั้งสิ้น 3,819,500 บาท เป็นงบแผ่นดิน 

150,000 บาท และ งบรายได้ 3,669,500 บาท ส าหรับใช้ด าเนินโครงการ 11 โครงการ  

รหัสงบประมาณ 60-02-0802  

2. อัตราค่าตอบแทนการแปลภาษาต่างประเทศได้ด าเนินการจัดท าประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 



3. MoU ระหว่างที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและส านักการก ากับดูแลพระธรรมทูตไป

ต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกับวัดไทยในต่างประเทศ สามารถให้อาจารย์ นักศึกษา ได้

ใช้สถานที่พ านักเพ่ือการศึกษาต่อหรือเรียนภาษาอังกฤษ ตามช่วงเวลาที่แต่ละแห่งก าหนด จะมีการคัดเลือก

และส่งนักศึกษาไปอยู่ในต่างแดนเมื่อมีความพร้อมในการด าเนินการ 

4. นักศึกษาทุนพระราชทานฯ มีก าหนดเข้าเฝ้าฯในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 

15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

5. การถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ถวายทั้งสิ้น 2 ทุนให้กับ สาขา

พัฒนาสังคม และ สาชาเกษตร 

6.การปะชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ก าหนดจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยอาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ และอาจารย์รุ่งนภา เมินดี 

ได้รับมอบหมายในการเข้าร่วมประชุม ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย (การเดินทางไปคัดเลือก

นักศึกษาทุนระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559) 

7. การนิเทศอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสู่ความเป็นนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ

การประเมินผลการสอนรายวิชาพ้ืนฐานของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 

การนิเทศ รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2559 

รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559 

รายวิชาเอก จ านวน 5 รายวิชา    รายวิชาศึกษาท่ัวไป 4 รายวิชา 

-หลักภาษาไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้   -ท้องถิ่นศึกษา 

-ภาษาอังกฤษส าหรับสมัครงาน   -การเมืองการปกครองและกฎหมายเบื้องต้น 

-ภาษาอังกฤษส าหรับการประมง   -ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 

-การบริการอาหารและเครื่องดื่ม   -จิตวิทยาการด าเนินชีวิตฯ 

-ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดค่าย

ภาษาอังกฤษ สไตล์แอนดรูว์ บิ๊กซ์” โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ร่วมกับสถาบัน

แอนดูวร์ บิ๊กส์ อะคาเดมี (ABA) ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและผู้ที่สนใจ ใน

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.  

 



การประชุมเตรียมงาน BRICC 2016    (22-26 พฤศจิกายน 2559) 
1. ASEAN Drama Contest 2016 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ พรภวิษย์ ชนวนชัย  

ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร  ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2559 (ขยายระยะเวลาในการสมัคร) 

รางวัล  

 รางวัลที่ 1  ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัล 20,000 บาท 

 รางวัลที่ 2  ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท 

 รางวัลที่ 3  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท    

รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท   

กรรมการตัดสินการแข่งขัน   

1.อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ  

2. Mr David Frank Dittmar                 
3. ท่านผู้ช่วยนวมินทร์ จะช่วยหาเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน 

2. ASEAN Undergraduate Speech Contest 2016 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ 

การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2559 

รางวัล 
 รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 
20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวลัละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน  

1.Mr Von M Bacasmot    

2.Mr Rene Gerade Paulin  

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ 

*****การแข่งขันทุกประเภทต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัย***** 

 

 



3.การดูแลนักแสดงชาวต่างชาติ 

ณ ปัจจุบันมีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 11 ประเทศ จ านวน 185 คน ก าลังรอการยืนยันจากประเทศ

ญี่ปุ่นอีกเพียงประเทศเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มแรกที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยคือ ประเทศ Russia ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 และเกาหลี 21 

พฤศจิกายน 2559  

คุณกรรณิการ์ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าค าสั่ง ดังนี้ 

 1. ค าสั่งปฏิบัติงานและด าเนินโครงการ ASEAN Undergraduate Speech Contest 2016 

2. ค าสั่งปฏิบัติงานและด าเนินโครงการ ASEAN Drama Contest 2016 

3. ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการ – รับ-ส่งนักแสดง/ดูแลนักแสดง (ให้มีรายชื่ออาจารย์และรายชื่อ

นักศึกษาช่วยงานด้วย) 

*****หมายเหตุ*****  

งานเลี้ยงต้อนรับ หัวหน้างาน อาจารย์รุ่งนภา เมินดี 

งานดูแลที่พักและอาหาร หัวหน้างาน อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ 

งานประสานงานทั่วไป หัวหน้างาน อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี 

งานเกียรติบัตรและป้ายชื่อผู้เข้าร่วมงาน งานลงทะเบียน คุณกรรณิการ์ กกไธสง 

งานดูแลขบวนพาเหรด และพิธีกรงานเลี้ยงต้อนรับ อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว 

งานน าเที่ยว อาจารย์พรภวิษย์ ชนวนชัย+ อาจาย์จินตนา วัชรโพธิกร 

งานพิธีกร ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม อาจารย์ Li Shu อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส อาจารย์

จินตนา วัชรโพธิกร 



งานประสานงานการแสดง อาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร 

4. การจัดท าแผนการด าเนินงาน English Discoveries  

ได้ประชุมร่วมกับ คุณสิปปนนท์ ตั้งชูกุลแล้วได้ข้อสรุปว่า User ผู้ใช้จ านวน 10,000 รหัส จะแบ่งให้

เป็นของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยจ านวน 800 User และ ของบุคคลภายนอก 1,000 User 

ทั้งหมดท่ีเหลือจะเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 8,200 User  

5. การจัดท ากิจกรรมอาเซียนสัญจร (จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม)  

จะเริ่มเดือนมกราคม-เมษายน 2560 โดยให้ อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแล รวมถึงการ

จัดห้องศูนย์ภาษาเวียดนามด้วย โดยวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการจัดตั้งศูนย์ และตกแต่ง มีดังนี้ 

1.ชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชั้น 

2.คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้น 1 เครื่อง 

3.โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดใหญ่ พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 

4.โต๊ะท างานอาจารย์ 1 ชุด 

5.แผนที่ประเทศเวียดนาม ขนาดใหญ่ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

6.หุ่นโชวช์ุดประจ าชาติ 2 ตัว 

7.ธงชาติเวียดนาม 

8.โคมไฟ 

9.ดอกบัว (แบบจ าลอง) 

6. การเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก UPM  

ก าหนดการเดินทางมา 18-27 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 13 คน อาจมีการเพ่ิมเติมอีก (ก าลัง

ด าเนินการจัดตารางกิจกรรมส าหรับ UPM โดยกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย การเรียนท าอาหารไทย มวยไทย 

การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม และการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และบริเวณใกล้เคียง)  

หมายเหตุ อาหารฮาลาน จะสั่งจากร้านอาหารในตลาดไนท์ 

ปิดการประชุม 17.30 น. 

 

 


