
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 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 
10. Mr. Li Shu     อาจารย์ 
11. Mr. Dang ngoc Phu    อาจารย์ 
12. Ms.Gu Cui     อาจารย์ 
13.นางสาวโซพัยกวัดเตย ทุจ   นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
14. นางสาววัฒนธน บน    นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
15. นายรัตนะ     นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี   หัวหน้างานทุนและบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมอาเซียนสัญจร จะด าเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ของทั้ง 4 ประเทศ คือ 

ประเทศจีน, ลาว,กัมพูชา และเวียดนาม โดยจะเริ่มด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ดังนี้ 

1. สัปดาห์ที่ 1-2  กิจกรรมของประเทศจีน 

2. สัปดาห์ที่ 3-4  กิจกรรมของประเทศเวียดนาม 



3. สัปดาห์ที่ 5-6  กิจกรรมของประเทศลาว 

4. สัปดาห์ที่ 7-8  กิจกรรมของประเทศกัมพูชา 

โดยจะมีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคณะ

เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้น และเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้

การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่ดูแลการจัดกิจกรรมได้

เลือกกิจกรรมพิเศษเพ่ือจัดแสดงในพิธีเปิด ประเทศละ 1 กิจกรรม และคิดกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 2 กิจกรรม 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วม และเกิดการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ได้มอบหมายงานให้กับคณะกรรมการจัดงานดังนี้ 

1. อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

2. คุณกรรณิการ์ กกไธสง รับผิดชอบท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และบันทึกข้อความ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์งานไปยังทุกคณะ 

3. อาจารย์ Dang Ngoc Phu รับผิดชอบกิจกรรมของประเทศเวียดนาม 

4. อาจารย์ Shu Li และ อาจารย์ Gu Cui รับผิดชอบกิจกรรมของประเทศจีน 

5. นางสาววัฒนธน และนางสาวโซะพียกวัดเตย รับผิดชอบกิจกรรมของประเทศกัมพูชา 

6. อาจารย์รัตนะ และอาจารย์สุข รับผิดชอบกิจกรรมของประเทศลาว 

โดยให้อาจารย์ที่รับผิดชอบทุกกิจกรรมแจ้งรายชื่อกิจกรรมที่จะท าได้ที่ อาจารย์ญาดา และคุณ

กรรณิการ์ เพ่ือออกแบบและจัดท าตารางกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

2. การจัดอบรมภาษาเวียดนาม ลาว จีน และเขมร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ได้มอบหมายให้อาจารย์ต่างชาติที่ดูแลกิจกรรมของทั้ง 

4 ประเทศได้ออกแบบและเตรียมหลักสูตรการอบรมภาษาและวัฒนธรรมส าหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

และบุคคลภายนอก โดยให้ยึดตามหลักสูตรเดิมที่มีการพัฒนาไว้แล้ว และน ามาจัดท าบทเรียน เพ่ือเตรียมการ

เรียนการสอน 

3. การออกข้อสอบ Placement Test ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้มอบหมายให้ อาจารย์รสมน 

อาจารย์ศุภกิจ อาจารย์รุ่งนภา อาจารย์เฉลิมเกียรติ และอาจารย์ภูริสา เป็นผู้รับผิดชอบในการออกข้อสอบ

ส าหรับใช้ทดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังจะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยให้ออกข้อสอบทั้งสิ้น 

100 ข้อ โดยจะใช้สอบภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

4. การจัดอบรมนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ที่ลงเรียนในรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 1-

2 และ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยให้นักศึกษาดังกล่าวเข้าใช้โปรแกรม Tell me more โดยมีคุณสิปป



นนท์ เป็นผู้ดูแลการเข้าใช้และก าหนดบทเรียนและจ านวนชั่วโมงท่ีเหมาะสมส าหรับให้นักศึกษาเข้าใช้

โปรแกรม ทั้งนี้ให้จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม Tell me more และแจกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม 

โดยการเข้าใช้โปรแกรมจะมีการสอบ ก่อนใช้ และหลังใช้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ อาจารย์พุทธชาด และ

อาจารย์เฉลิมเกียรติเป็นผู้ติดตามการเข้าใช้โปรแกรมของนักศึกษาและออกข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

5. การอบรม TOEIC ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3  

มีนักศึกษาที่จะต้องเรียนทั้งสิ้น 7 กลุ่ม คือ นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  2 กลุ่ม 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 3 กลุ่ม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) 2 กลุ่ม โดยมอบหมายให้ อาจารย์ 

Marie Doribie E Gate อาจารย์พัลลภา อาจารย์รสมน อาจารย์ภูริสา อาจารย์ Dang Ngoc Phu อาจารย์ Li 

Shu อาจารย์พุทธชาด อาจารย์ทยิดา เป็นผู้สอน  

6. การอบรม TOEIC ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ อาจารย์ ดร.สุรชัย และ อาจารย์ Rene เป็นผู้สอน 

ส าหรับการอบรม TOEIC ทั้ง 2 กลุ่ม มอบหมายให้คุณกรรณิการ์ เป็นผู้ดูแลและจัดท าเกียรติบัตรให้

ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน 

7. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นนานาชาติ 

มอบหมายให้อาจารย์รุ่งนภาเป็นผู้เขียนโครงการ และวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเชิญวิทยากรที่

จะมาให้ความรู้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ อาจารย์เรสรี่ 

และอาจารย์วิล  

8. การดูแลต้อนรับนักการทูตจากสถานทูตอเมริกา 

มอบหมายให้คุณกรรณิการ์เป็นผู้ดูแลและประสานงาน โดยท าการจองและจัดเตรียมห้องอบรม และ

ของที่ระลึก เพ่ือมอบให้กับวิทยากรที่มาบรรยายพิเศษจากสถานทูต ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 

12.30-14.30 น. นักศึกษาที่เข้าฟังการบรรยายพิเศษ คือนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ จ านวน 150 คน 

 

ปิดการประชุม 19.00 น. 

 

 


