
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) 
--------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
2. อาจารย์รสมน พานดวงแก้ว   ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ 
3. อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์   หัวหน้างานพัฒนาภาษา 
4. อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช   หัวหน้าศูนย์ภาษา 
5. อาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย   หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา 
6. อาจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี   หัวหน้าศูนย์การแปลและล่าม 
7. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นายวันชนะ หาค าบุตร    นักวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
1. อาจารย์รุ่งนภา เมินดี    รองผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ  
2. อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส   หัวหน้าฝ่ายนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ 
3. อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์   หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
4. อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรี   หัวหน้างานธุรการ 
5. Mr. Li Shu     หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและสารสนเทศ 
6. อาจารย์นิยม ขุนรองรัมย์   รองหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและสารสนเทศ 
7. อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร   รองหัวหน้าฝ่ายนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ 
8. นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล    นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประธานในที่ประชุมไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ในวันที่ 26 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560  โดยผู้อ านวยการส านักต่างๆ จะต้องจัดเตรียมของขวัญราคาขั้นต่ า 1,000 บาท 

 

 



2. การแต่งกาย 

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการแต่งกายความว่า 

วันจันทร์  แต่งกายตามอัธยาศัย 

วันอังคาร แต่งกายชุดผ้าไทย 

วันพุธ  แต่งกายบ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 

วันพฤหัสบดี แต่งกาย To be number one 

วันศุกร์  แต่งเครื่องแบบหน่วยงาน 

3. งาน NIRC ครั้งที่ 2 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เจ้าภาพหลักในการด าเนินงานคือ บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานแบ่งออกเป็น 3 

ด้าน คือ  

1. การดูแลนักแสดง  

2. การน าเสนองาน 

3. การดูแลรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน คุณสิปปนนท์ และคุณวันชนะ เป็นบุคลากรหลักที่จะช่วยใน

ด้านนี้ 

4. งาน BRICC ครั้งที่ 2 

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ส านักงานต่างประเทศได้รับงบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น 350,000 

บาท โดย แบ่งเป็นค่าตอบแทนประเทศท่ีเข้าร่วมงาน ค่าตอบแทนคณาจารย์ และนักศึกษาช่วยงาน ค่าอาหาร 

และปา้ยส าหรับผู้เข้าร่วมงาน ในส่วนของการน าเที่ยวนั้นประธานในที่ประชุมมีความประสงค์ให้ผู้รับผิดชอบได้

ค านวณค่าอาหารเที่ยงในแต่ละมื้อ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายกับรองวิชาการ เนื่องจากเป็นผู้ดูแลงบประมาณใน

ส่วนนี้ ก าหนดการจัดเลี้ยงต้อนรับชาวต่างชาติที่มาร่วมงานคือวันที่  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และ 

ก าหนดการส่งชาวต่างชาติกลับคือไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ก าหนดการวันแรก 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จะเป็นการ Workshop ณ ห้องประชุมศิวาลัย  วันที่ 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการและตามด้วยการแสดงของชาวต่างชาติทั้ง 5 

ประเทศ ส าหรับการแสดงจากชาวต่างชาตินั้นมีก าหนด 3 วันคือ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

การประสานรถรับ-ส่งชาวต่างชาติสามารถประสานได้ตลอดเวลาแต่ควรประสานก่อนเวลาเดินทาง

อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพ่ือฝ่ายยานพาหนะจะได้จัดรถให้ทันเวลา  ผู้รับผิดชอบในการประสานงานคือ 

ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ หัวหน้างานธุรการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

พิธีกรในงาน BRICC ครั้งที่ 2 ได้มอบหมายให้ อาจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี หัวหน้าศูนย์การแปลและ

ล่าม อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส อาจารย์ Shu Li และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกรเป็นผู้ท าหน้าที่ 



การจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ได้งบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น 100,000 บาท และ

ก าหนดจัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ 

หัวหน้างานพัฒนาภาษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

5. โครงการ Ask Me 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการในการด าเนินโครงการคือ เดือนมากราคม พ.ศ. 2561 

โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ จ านวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ

คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

6. การอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาชาวกัมพูชา 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการ

อบรมภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวกัมพูชา นอกจากจัดการอบรมแล้ว ยังมีหน้าที่ในการน าเที่ยว และดูแล

หอพักให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการทุกคนอีกด้วย  โดยประธานได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่านักศึกษา

ดังกล่าวจะได้เรียนภาษาไทยวันละ 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 70 วัน หรือประมาณ 3 เดือน 

7. Super Mini Marathon 

ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัด Super Mini Marathon ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2560 ระยะทางในการวิ่งคือ 19 กิโลเมตร 

8. การถวายทนุพระราชทานฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ถวายทุน         

พระราชทานฯ ทั้งสิ้น 3 ทุน ได้แก่  

สาขาวิชาพลศึกษา    คณะครุศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   คณะวิทยาการจัดการ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โดยมีรายละเอียดการให้ทุนการศึกษา ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้รับการยกเว้น 

2. ค่าท่ีพัก (พักท่ีหอพักภายในมหาวิทยาลัย) 

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตามที่จ่ายจริง) 

4. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ/ค่ารักษาพยาบาล (ตามที่จ่ายจริง) 

5. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่าและค่าธรรมเนียม Re- entry Visa 2,900 บาท/คน/ปี 

6. ค่าใช้จ่ายส ารองแรกเข้าประเทศไทย 6,000 บาท/คน 

7. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ท างานในมหาวิทยาลัย) 4,000 บาท/คน/ปี 



8. ค่าอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่าย 4,000/คน/ปี 

9.  โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  

วันที่ 1-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 โครงการ โดยให้  

  คุณวันชนะ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการรับสมัคร 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ 

มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และการใช้

โปรแกรม English Discoveries Online สัปดาห์ละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง ยกเว้นนักศึกษาที่

ต้องใช้งานโปรแกรมสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 3 ชั่วโมง รวม 108 ชั่วโมง  

วันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ. 2561  -    อบรมเชิงปฏิบัติการไวยากรณ์เบื้องต้น ส าหรับอาจารย์ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

ส าหรับบุคลากร 

วันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาลาว/เวียดนาม ส าหรับบุคลากร 

วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน ภาษาลาว และเวียดนาม  

  ส าหรับนักศึกษา 

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์ที่ผ่านการอบรมเข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บุคลากรที่ผ่านการอบรมเข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 

วันที่ 21 พฤษภาคม-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมวิสัยทัศน์ 

    การเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซีย 

วันที่ 28 พฤษภาคม-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมวิสัยทัศน์ 

       การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน เวียดนาม/ลาว 

วันที่ 17-23 มิถุนายน พ.ศ. 2561   บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมวิสัยทัศน์ 

       การเรียนรู้ ณ ประเทศจีน เวียดนาม/ลาว 

วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมการเขียนแผน 

       การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 



10. ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA TEACHER และ SEA TVET 

  รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ SEA TEACHER 

  1. นางสาวยุภาพร  นะวงรัมย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 

  2. นางสาวณัฐมน  ปุยะติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 

  3. นางสาวมณีรัตน์  บุญศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 

 รายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ SEA TVET 

  1. นางสาววิภาดา  วงศาวิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        ๒ . 

2. นางสาวสุกัญญา  หอมหวน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

      3. Mr.Chheng  Ngin  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส ารอง นางสาวพิชญา  สุขส าราญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 -  
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 - 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 - 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 - 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดการประชุม 18.30 น. 

 

 

................................................................................ 

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง 

(ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม) 

 

 



 

……………………………………………………………………. 

นางสาวรสมน พานดวงแก้ว 

ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ 

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม) 

 

……………………………………………………………………. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม) 

 

 

 

 


