
ประชุมส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์  

ครั้งที ่3 / 2563  

เมื่อ 14 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

--- --- --- --- --- --- --- 

ผู้มำประชุม  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
การศึกษานานาชาติ   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์   ประธาน  

  หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์     นางพัชรินทร์ จงใจ   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวจริญดา บุญจันทร์   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวกาญจนา มะโนมัย   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง   กรรมการ  

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน   
กรรมการและ
เลขานุการ  

ผู้ไม่มำประชุม  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  

เริ่มประชุมเวลำ 09.00 น.  

 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 รำยงำนกำรจัดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (UBU-Test/Exit 
Exam)  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
1. แก้ไขและปรับปรุงเนื้อความในรายงานผลการด าเนินงาน โดยให้แปลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดว่า
ประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 2. รายงานผลการด าเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (UBU-Test/Exit Exam) โดยเพิ่มข้อมูลแผนการพัฒนาการหารายได้จากการออก
ข้อสอบ และเสนอให้อธิการบดีเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563  

3.2 รำยงำนกำรจัดอบรมเตรียมสอบภำษำอังกฤษ (UBU-Test/Exit Exam)  



ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
1. แก้ไขและปรับปรุงเนื้อความในรายงานผลการด าเนินงาน โดยให้แปลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดว่า
ประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 2. รายงานผลการด าเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (UBU-Test/Exit Exam) เสนออธิการบดีเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563  

3.3 รำยงำนกำรจัดอบรมเตรียมสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC/TOEFL/IELTS)  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
1. ปรับปรุงข้อมูลในรายงานฯ โดยปรับการใช้ภาษาทางการ และให้มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งอาจ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย เช่น กราฟวงกลม และเสนอรายงานฯ ต่ออธิการบดีเพ่ือทราบ 
2. มอบ นางพัชรินทร์ จงใจ หารือแนวทางการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมอบ นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปส าหรับโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการหารือดังกล่าวต่อที่ประชุมของส านักงานในเดือนกันยายน 
2563 

มติที่ประชุม : รับทราบ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563  

3.4 รำยงำนกำรจัดอบรมภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
นางสาวกาญจนา มะโนมัย ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการในปีต่อไป จัดท า ร่างโครงการจัดอบรมภาษาไทย
ตามโรงเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา อาจก าหนดระยะเวลาการจัดอบรม 2 เดือน ในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม 

มติที่ประชุม : รับทราบ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563  

 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ก ำหนดวำระกำรประชุมในเดือนตุลำคม 2563  

ประธานการประชุมขอก าหนดการประชุมในคราวถัดไปเป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2563  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ก าหนดการประชุมในคราวถัดไปเป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2563  

มติที่ประชุม : รับทราบก าหนดการประชุม และมอบนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
บันทึกก าหนดการลงในปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักงาน และด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

5.2 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  



เพ่ือให้การด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกำรศึกษำนำนำชำติ เสนอแนวทางการรายงานผล
การปฏิบัติงาน โดยเสนอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในภาระงานและความ
รับผิดชอบของตน และเสนอที่ประชุมส านักงานโดยให้จัดท าเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

 ในการประชุมเดือนมกราคม 2564 ให้รายงานผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 
 ในการประชุมเดือนเมษายน 2564 ให้รายงานผลการด าเนินงานเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 
 ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2564 ให้รายงานผลการด าเนินงานเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 

2564 
 ในการประชุมเดือนตุลาคม 2564 ให้รายงานผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 

2564 

กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบและด าเนินการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ปิดประชุมเวลำ 16.00 น.     
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  
ผู้ช่วยเลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑) 
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)  
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 



ในการประชุมประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 

ประธานประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
 


