
รายงานการประชุม 
การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารส านักงานอธิการบดีชั้น 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. รศ .รร.์ิรกศศะรีธ อุรศจนานนท์ รอกอ์ีะาราริิกาลแีาาะารวยกะีจะารนศะศอะอา 
2. ผศ.รร.ทนกศศะรีธ ลาทกเย  รอกคณาริคณกแีทลาศาสตร์วยกเทคโนโยลิะารเะอตร 
3. รร .ศะุนตยา   สาลใจ  ผู้า่แลคณาริคณกแีทลาศาสตร์วยกเทคโนโยลิะารเะอตร 
4. ผศ .รร.รีตีิร ศิน์ุ์ท่าา้าก   ผู้า่แลคณาริิกาลแีเทศสศมิศน์์ คณกแีศแะรรมศาสตร์ 
5. อาจารล์ปรีศนา ะุยนยา  ผู้า่แลคณาริิกาลแีเทศสศมิศน์์ คณการีหาร์ุระีจฯ 
6. ผศ .สมเะิลรตี  แกอ์ิานีา   ผู้อ านและารส านศะส่กเสรีมแีาาะารวยกกานทกเาิลน 
7. รร .ณศรรศตน์ ปาณานนท์   รอกผู้อ านและารส านศะส่กเสรีมแีาาะารวยกกานทกเาิลน 
8. อาจารล์์รรมนูญ าุิเต  อาจารล์แีทลายศลเทคโนโยลิวยกสหแีทลาะาร 
9. นากสาแน  าิน  อุ่นฤท์ีธ  เจ้าหน้าทิ่ารีหารกานทศ่แไป คณกศียปะรรมฯ 
10. นากสาแโอปอย์ ยาแศยล์  นศะแีเครากห์นโลาาลวยกวผน ะอกนโลาาลวยกวผน 
11. นาลนฤแร  วสกสุรีนทร์  นศะแีเทศสศม ศิน์์ คณการีหาร์ุระีจวยกศียปศาสตร์ 
12. รร .สุีริรรณ  คนเริลา   หศแหน้ากานแีเทศสศมิศน์์  
13. น .ส.อศอัาิร  ะศนทา   เจ้าหน้าทิ่ารีหารกานทศ่แไป 
14. น .ส.รุ่กอรุ ณ  ะศนทแศก  นศะแีเทศสศม ศิน์์ 
15. น .ส.สุมนา  โสรก์ีแา   นศะแีเทศสศม ศิน์์ 
16. น .ส.วะ้แใส  โย่ห์เิ้าร   นศะแีเทศสศม ศิน์์ 

 
เรี่มะารปรกาุมเแยา  10.00 น. 

รศ.รร.์ิรกศศะรีธ อุรศจนานนท์  รอกอ์ีะาราริิกาลแีาาะารวยกะีจะารนศะศอะอา ะย่าแต้อนรศาวยก
ขอาคุณผู้เข้าร่แมปรกาุม หยศกจาะนศ นไร้ะย่าแเปิระารปรกาุมกานแีเทศสศมิศน์์ ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2563 โรล
ให้ผู้วทนวต่ยกหน่แลกานน าเสนอผยะารร าเนีนกานแีเทศสศม ศิน์์ในปีกาปรกมาณ 2562 วยกวผนกานปรกจ าปี
กาปรกมาณ 2563 โรลมิราลยกเอิลรรศกนิ   

1. งานวิเทศสัมพันธกลาง  
าุคยาะรกานแีเทศสศมิศน์์ไร้น าเสนอข้อมูยผยะารร าเนีนกานแีเทศสศม ศิน์์ะยาก โรลมิราลยกเอิลรรศกนิ  
1. มทร .ย้านนา มิ ะารยกนามาศนทอะข้อตะยกทากแีาาะาร  (MOU) ปีกาปรกมาณ 2562  ร่แมะศาสกาาศน

ต่ากปรกเทศทศ กหมร 7 สกาาศน เป็นะารยกนามใหม่จ านแน 3 สกาาศน ไร้วะ่   
- University of Islam Malang ปรกเทศอีนโรนิเซิล  
- Tsuruoka College, National Institute of Technology ปรกเทศญิ่ปุกน  
- Technische Universitat Dresden ปรกเทศเลอรมนิ 

วยกเป็นะารยกนามเิ่ือต่ออาลุ MOU จ านแน 5 สกาาศน ไร้วะ่  
- Dehong Teachers’College (DTC) ปรกเทศจิน  
- Brawijaya University ปรกเทศอีนโรนิเซิล  
- Chongqing University of Technology (CQUT) สา์ารณรศรปรกาาานจิน  
- Nanhua University ไต้หแศน 

2. โครกะารรศารอกผู้วทนจาะต่ากปรกเทศ ปีกาปรกมาณ 2562 จ านแนทศ กสี น  14  โครกะาร เป็นเกีน 
78, 967 าาท จาะกาปรกมาณท่ิไร้รศาจ านแน 107 ,518 าาท 



3. โครกะาร ศิฒนาคแามร่แมมือทากแีาาะารร่แมะศาหน่อลกานต่ากปรกเทศ ปีกาปรกมาณ 2562 
จ านแนทศ กสี น 3 โครกะาร เป็นเกีน 200,095 จาะกาปรกมาณทิ่ไร้รศาจ านแน 269,875 าาท 

4. โครกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอาวยกาุคยาะรร่แมะศามหาแีทลายศลวยกหน่แลกานต่ากปรกเทศ 
ปีกาปรกมาณ 2562 จ านแนทศ กสี น 9  โครกะาร เป็นเกีน  105 , 165  าาท จาะกาปรกมาณทิ่ไร้รศาจ านแน 
216,300 าาท  

5. โครกะารทุนิรกราาทานสมเร้จิรกเทิรศตนราาสุราฯ สลามารมราาะุมาริ ปี 2562 เป็นเกีน 
1,678,397 าาท จาะกาปรกมาณท่ิไร้รศาจ านแน 2,183,250 าาท โรลในขณกนิ มินศะศอะอาทุนจ านแนทศ กสี น 10 
ราล 

จาะนศ นกานแีเทศสศมิศน์์ไร้น าเสนอวผนกาปรกมาณปรกจ าปี 2563 โรลสรุปไร้รศกนิ  
1. โครกะารรศารอกผู้วทนจาะหน่แลกานต่ากปรกเทศ จ านแน 90, 000 าาท  
2. โครกะาร ศิฒนาคแามร่แมมือทากแีาาะารร่แมะศาหน่แลกานต่ากปรกเทศ จ านแน 300, 000 าาท  
3. โครกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอาวยกาุคยาะรร่แมะศามหาแีทลายศลวยกหน่แลกานต่ากปรกเทศ 

จ านแน   851 , 300  าาท   (เิ่ีมกาปรกมาณเิ่ือรอกรศาะารให้ทุนตาม ปรกะาศมหาแีทลายศลเทคโนโยลิราามกคย
ย้านนา เรื่อก วนแปฏีาศตีวยกหยศะเะณฑ์ะารให้รากแศยะารศอะอาส าหรศานศะศอะอาทิ่มิผยะารสอาีาอาอศกะฤอ
ริเร่น จ านแน 40 ทุน)  

4. โครกะารทุนิรกราาทานสมเร้จิรกเทิรศตนราาสุราฯ สลามารมราาะุมาริ จ านแน 1,348, 445 
 าาท  

5. ค่าใา้จ่าลในะารเรีนทากไปราาะาร  จ านแน 20,000 าาท  
6. ค่าแศสรุ จ านแน 35, 000 าาท  
 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผศ.รร.ทนกศศะรีธ ลาทกเย รอกคณาริคณกแีทลาศาสตร์วยกเทคโนโยลิะารเะอตร น าเสนอผยะาร

ร าเนีนกานร้านแีเทศสศมิศน์์ ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2562 ขอกคณกแีทลาศาสตร์วยกเทคโนโยลิะารเะอตร สรุป
ไร้รศกนิ  

1. คณกแีทลาศาสตร์ฯ มิะารท า MOU ร่แมะศาหน่แลกานต่ากปรกเทศ จ านแน 4 หน่แลกาน ไร้วะ่  
1.1 Faculty of Agricultural, Central Luzon State Universiry (CLSU) ปรกเทศฟิยีปปินส์  
1.2 Faculty of Animal Husbandry, University of Brawijaya (UB) ปรกเทศอีนโรนิเซิล 
1.3 Faculty of Agriculture, University of Brawijaya (UB  )ปรกเทศอีนโรนิเซิล  
1.4 Faculty of Agricultural Technology, University of Brawijaya  (UB   )ปรกเทศ

อีนโรนิเซิล 
2. ผยะารร าเนีนกานคแามร่แมมือทากร้านแีาาะารร่แมะศา University of Brawijaya (UB  )ปรกเทศ

อีนโรนิเซิล มิรศกนิ  
 

2.1 ะารเาีญ Visiting Professor จาะ UB  
2.2 ร่แมเป็น Guest speaker ในะารปรกาุมแีาาะาร ณ ปรกเทศอีนโรนิเซิลจ านแน 3 ครศ ก  
2.3 จศระีจะรรม English Camp for Agricultural Students  
2.4 คณกแีทลาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าีาิจศรปรกาุม SAT International Symposium  3 ครศ ก  
2.5 ท าหยศะสูตร BRIC Programs ร้านสศตแศาสตร์ ิืาศาสตร์วยกเทคโนโยลิอาหาร โรลมิ

นศะศอะอาเข้าร่แมโครกะารไม่น้อละแ่า 30 ราลต่อปี  

ทศ กนิ คณกแีทลาศาสตร์วยกเทคโนโยลิะารเะอตรมินโลาาลทิ่จกขลาลคแามร่แมมือทากแีาาะารร่แมะศา
หน่แลกานรกรศานานาาาตีในอนาคตะศาปรกเทศเแิลรนาม สา์ารณรศรปรกาาานจิน ไต้หแศน อีนโรนิเซิล ญิ่ปุกน 
นีแซิวยนร์ อเมรีะา วยกเลอรมน ิ



3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผศ.รร.รีตีิร ศิน์ุ์ท่าา้าก ผู้า่แลคณาริิกาลแีเทศสศม ศิน์์ คณกแีศแะรรมศาสตร์ ไร้น าเสนอผยะาร

ร าเนีนกานร้านแีเทศสศมิศน์์ ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2562 ขอกคณกแีศแะรรมศาสตร์ สรุปไร้รศกนิ  
1. คแามร่แมมือรกหแ่ากปรกเทศ 

1.1 สา์ารณรศรปรกาาานจิน  
1.1.1 Kunming University of Science and Technology (KUST) 

- (Senior Project วยก ทุนนศะศอะอา คณาจารล์ แีจศลรกลกสศ น 
- ทุนอาจารล์ศอะอาปรีญญาเอะ (ผูะ ศินอศตรา)  

- หยศะสูตรร่แมร้านแีศแะรรมหุ่นลนต์วยกปวญญาปรรีอร์  
1.1.2 Chongqing University 

 - กานแีจศลร้านแีศแะรรมสี่กวแรย้อม ทุนวยะเปยิ่ลนาุคยาะร 
1.2 ไต้หแศน 

1.2.1 Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) 
 - Senior Project วยก ทุนนศะศอะอา คณาจารล์ แีจศลรกลกสศ น 
 - ทุนอาจารล์ศอะอาปรีญญาเอะ (ผูะ ศินอศตรา)  
 - หยศะสูตรร่แมร้านแีศแะรรมหุ่นลนต์วยกปวญญาปรรีอร์ 

1.3 ปรกเทศเแิลรนาม  
1.3.1  Ho Chi Min City University of Technology and Education (HCMUTE) 
 - Senior Project วยก ทุนนศะศอะอา คณาจารล์ แีจศลรกลกสศ น 
 - ทุนอาจารล์ศอะออปรีญญาเอะ (ผูะ ศินอศตรา)  
 - ศิฒนาหยศะสูตรครุศาสตร์อุตสาหะรรม 
 - หยศะสูตรร่แมร้านแีศแะรรมหุ่นลนต์วยกปวญญาปรกรีอร์ 
1.3.2  National Chiayi University 

 - หยศะสูตรรแมแีศแะรรมอุตสาหะาร วยกแีศแะรรมคอมิีแเตอร์ 
1.4 ปรกเทศเลอรมนิ  

 1.4.1 Dresden University of Technology (TUD) 
 - Senior Project วยก ทุนนศะศอะอา คณาจารล์ แีจศลรกลกสศ น 

-  ศิฒนาะารเปิรหยศะสูตรอารมรกลกสศ น  (Non-Degree) ร้านแีศแะรรมหุ่นลนต์วยก
วมคคาทรอนีะส์ ส าหรศาผู้ปรกะอาะารในปรกเทศไทล 

1.5 ปรกเทศะศมิูาา  
1.5.1 National Technical Training Institute, NTTI 

 - หยศะสูตรอารมรกลกสศ น ร้านแีศแะรรมส ารแจ 
1.5.2 National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC) 

 - หยศะสูตรอารมรกลกสศ น ร้านแีศแะรรมส ารแจ 
1.6 โครกะาริศฒนาคแามร่แมมือหยศะสูตร Kosen ะศามหาแีทลายศลในปรกเทศญิ่ปุกน 

จาะนศ นไร้น าเสนอวผนกาปรกมาณปี 2563  ร้านกานแีเทศสศม ศิน์์ขอกคณกแีศแะรรมศาสตร์ จ านแน
ทศ กสี น  265 , 000  าาท  โรลวา่กเป็นโครกะารรศานศะศอะอาวยะเปยิ่ลนวยกโครกะารส่กนศะศอะอาวยะเปยิ่ลน

โครกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอารกหแ่าก มทร  .ย้านนา  ะศา  Korea University of Technology & Education 
(KOREATECH) 

1. โครกะารส่กนศะศอะอา มทร  .ย้านนา ไปวยะเปยิ่ลน ณ  University of Technology and 
Education Ho Chi Minh city, Vietnam (HCMUTE) 

2. โครกะารส่กนศะศอะอา มทร  .ย้านนา ไปวยะเปยิ่ลน ณ  Southern Taiwan University of Science 
and Technology (STUST) 



3. โครกะารรศานศะศอะอาวยะเปยิ่ลนจาะ University of Technology and Education Ho Chi 
Minh city, Vietnam (HCMUTE) 

4. โครกะารรศานศะศอะอาวยะเปยิ่ลนจาะ Kunming University of Science and  Technology 
(KUST) 

5. โครกะารรศานศะศอะอาวยะเปยิ่ลนจาะ  Southern Taiwan University of Science and 
Technology, Taiwan  ( STUST) 

 
4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นากสาแน  าิน  อุ่นฤท์ีธ เจ้าหน้าทิ่ารีหารกานทศ่แไป คณกศียปะรรมวยกสกาปวตละรรมศาสตร์ไร้

น าเสนอผยะารร าเนีนกานร้านแีเทศสศมิศน์์ ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2562 ขอกคณกศียปะรรมฯ สรุปไร้รศกนิ  
1. คแามร่แมมือะศามหาแีทลายศลสุีานุแกศ์ สา์ารณรศรปรกาา์ีปไตลปรกาาานยาแ มิะารร่แมน าเสนอ

ผยกานแีาาะารรกรศาาาตี ณ มหาแีทลายศลสุีานุแกศ์ วยกะารเข้าร่แมตรแจแีทลานีิน์์ให้วะ่นศะศอะอาคณก
สกาปวตละรรม 

2. คแามร่แมมือะศาสาขารีจีตอยอาร์ต คณกศียปะรรมศาสตร์ มหาแีทลายศลาีะูตีมี ปรกเทศวคนนารา                
มิะารอารมเาีกปฏีาศตีะารทากร้านศียปกวยกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอาิึะกานนานาาาตีร่แมะศน 

3. คแามร่แมมือะศาคณกแีจีตรศียป์ มหาแีทลายศลิึะหศรครูะแ่ากสิ สา์ารณรศรปรกาาานจิน ทากคณก
ศียปะรรมฯ ไร้เข้าร่แมโครกะารปรกาุมแีาาะารปรกจ าปี 2019  มหาแีทลายศลครูศียปะรรมวห่กสา์ารณรศร
ปรกาาานจิน ะศานานาาาตี วยกกานเสแนาเส้นทากสาลไหมขอกะารศอะอาร้านศียปะรรมวยกคแามร่แมมือ
รกหแ่ากสา์ารณรศรปรกาาานจินะศาปรกเทศในทแิปเอเาิล  (2019  the Annual Conference of Chinese 
University Art Teacher Education Alliance & One Belt One Road Forum on Higher Arts 
Education and Cooperation Between China and Asian Countries) 

4. คแามร่แมมือะศาารีอศท ไฟฟ้าหกสา จ าะศร โรลคณกศียปะรรมไร้มิคแามร่แมมือในะารจศรท า
โครกะารแีจศลวยก ศิฒนาะารารีะารแีาาะาร ะารออะวาาารรจุีศณฑ์สหะรณ์ส่กเสรีมะสีมะรรมเมือกหกสา 

ส าหรศาวผนร าเนีนกานร้านแีเทศสศมิศน์์ขอกคณกศียปะรรมฯ ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2563 สรุปไร้รศกนิ  
1. คแามร่แมมือะศาคณกแีจีตรศียป์ มหาแีทลายศลิึะหศรครูะแ่ากสิ สา์ารณรศรปรกาาานจิน 

1.1 โครกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอา Guangxi Normal University (GXNU) สา์ารณรศรปรกาาาน
จิน รกหแ่ากแศนทิ่ 13 ิฤศจีะาลน 2562 – 16 มินาคม 2563 ณ มทร.ย้านนา 

2 . คแามร่แมมือะศามหาแีทลายศลสุีานุแกศ์ สา์ารณรศรปรกาา์ีปไตลปรกาาานยาแ 
2.1  โครกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอา ร่แมะศามหาแีทลายศลสุีานุแกศ์ สา์ารณรศรปรกาา์ีปไตล

ปรกาาานยาแ รกหแ่ากเรือน มินาคม – ะระัาคม 2563 ณ มหาแีทลายศลสุีาณุแกศ์  
2.2 ะารเข้าร่แมตรแจแีทลานีิน์์ ให้ะศานศะศอะอาคณกสกาปวตละรรม มหาแีทลายศลสุีาณุแกศ์  

สา์ารณรศรปรกาา์ีปไตลปรกาาานยาแรกหแ่ากเรือน ิฤอีาคม -  มีกุนาลน  2563  ณ 
มหาแีทลายศลสุีาณุแกศ์  

2. คแามร่แมมือะศาสาขารีจีตอยอาร์ต คณกศียปะรรมศาสตร์  มหาแีทลายศลาีะูตีมี ปรกเทศวคนารา 
2.1 โครกะารอารมเาีกปฏีาศตีะารทากร้านศียปก วยกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอาิึะกานนานาาาตี 

รกหแ่ากคณกศียปะรรมวยกสกาปวตละรรมศาสตร์ มหาแีทลายศลเทคโนโยลิราามกคยย้านนา ปรกเทศไทล 
ร่แมะศาสาขารีจีตอยอาร์ต คณกศียปะรรมศาสตร์  มหาแีทลายศลาีะูตีมี ปรกเทศวคนารา  รกหแ่ากเรือน มินาคม 
– เมอาลน 2563 ณ มทร.ย้านนา  

 
5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
นาลนฤแร  วสกสุรีนทร์ นศะแีเทศสศม ศิน์์ คณการีหาร์ุระีจวยกศียปกศาสตร์ ไร้น าเสนอผยะาร

ร าเนีนกานร้านแีเทศสศมิศน์์ ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2562 ขอกคณการีหาร์ุระีจฯ สรุปไร้รศกนิ  



1. คแามร่แมมือะศา The College of Business, Southern Taiwan University of Science and 
Technology ไต้หแศน โรลมิะารปรกาุมเิ่ือท าคแามร่แมมือ  (MOU) รกหแ่ากสกาาศนะารศอะอา วยกหารือใน
ะารจศรท าวยกเปิรหยศะสูตร Double Degree Program ขอกหยศะสูตระารท่อกเทิ่ลแนานาาาตี  (International 
Program)  

2. คแามร่แมมือะศา Chongqing Technology and Business University (CTBU) สา์ารณรศร
ปรกาาานจิน มิะารหารือเิ่ือ ศิฒนาะีจะรรมคแามร่แมมือทากแีาาะาร สรุปไร้รศกนิ  

2.1 เรื่อกะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอา หยศะสูตระารท่อกเทิ่ลแ นานาาาตี 
2.2 วนแทากะารท าหยศะสูตร 3+1 ะศา International Business School (IBS) ขอก CTBU วยก 

IBM มทร .ย้านนา  
2.3 CTBU แากวผนทิ่จกร าเนีนะารจศรตศ กศูนล์ีาอาจิน ณ มทร .ย้านนา  
2.4 Visiting Scholar (อาจารล์วยะเปยิ่ลน   )โรล  CTBU จกจศรส่กอาจารล์มาลศก มทร  .ย้านนา เป็น

รกลกเแยา 1 เรือน หรือ 1 ีาคะารศอะอา 
2.5 ปรกาาสศม ศิน์์ทุนเริลนต่อปรีญญาโทให้วะ่ นศะศอะอา มทร  .ย้านนา โรลมิทุน  2 วาาคือ ทุน 

President Scholarship วยกทุน Mayor's Scholarships 
3. คแามร่แมมือะศา Chongqing University of Technology (CQUT) สา์ารณรศรปรกาาานจิน จิน 

มิะารมิะารวนกน าะารวยะเปยิ่ลนนศะศอะอา มาเริลนเป็นรกลกเแยา 1  ีาคะารศอะอา  ขอก School of 
Economics and Finance โรลมิหยศะสูตร Finance, Economics, International Economy & Trade วยก 
Foreign Language School โรลมิหยศะสูตร English Department, Business Department, Chinese 
Language อิะทศ กมิะารยกนามในาศนทอะข้อตะยกทากแีาาะารร่แมะศน 

4. คณการีหาร์ุระีจฯ  จศรโครกะารวนกวนแวยกปรกาาสศม ศิน์์สศญจร BALA International 
Roadshow to goal ไปลศกะยุ่มโรกเริลนเป้าหมาลในจินตอนใต้ ณ Xishuangbanna Vocational High 
School เมือกสีาสอกปวนนา วยก Jinghong Training and Vocational High School เมือกคุนหมีก 

 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
อาจารล์์รรมนูญ าุิเต อาจารล์ปรกจ าแีทลายศลเทคโนโยลิวยกสหแีทลาะาร ไร้น าเสนอผยะาร

ร าเนีนกานร้านแีเทศสศมิศน์์ ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2562 ขอกแีทลายศลเทคโนโยลิวยกสหแีทลาะาร โรลสรุปไร้
รศกนิ  

1. โครกะารส่กนศะศอะอาหยศะสูตรวม้คคาทรอนีะส์ไปวยะเปยิ่ลนในโครกะาร Under TEEP@AsiaPlus 
Program ณ Southern Taiwan University of Science  

2. โครกะารวยะเปยิ่ลนเิ่ือเริลนรู้แศฒน์รรมวยกีาอาจิน ณ Chongqing Technology and 
Business University (CTBU) สา์ารณรศรปรกาาานจิน  

3. จศรส่กนศะศอะอาเข้าร่แมโครกะารอารมเาีกปฏีาศตีะาร  Learning Express 2019 ร่แมะศา Singapore 
Polytechnic ปรกเทศสีกคโปร์ 

ส าหรศาปีกาปรกมาณ 2563 ทากแีทลายศลฯ จกเป็นเจ้าีาิจศรโครกะาร Learning Express 2020 
หยศกจาะะารน าเสนอข้อมูยะารร าเนีนกานในปีกาปรกมาณ 2562 วยกน าเสนอวผนกานปรกจ าปี

กาปรกมาณ 2563 ทิ่ปรกาุมไร้มิะารหารือในปรกเร้นรศกต่อไปนิ  
 

 การของบประมาณด าเนินโครงการต่างประเทศ 

รร.สุีริรรณ คนเริลา หศแหน้ากานแีเทศสศมิศน์์ขอปรอะอาเรื่อกะารขอกาปรกมาณสนศาสนุนโครกะาร
รศารอกวขะต่ากปรกเทศวยกโครกะารเรีนทากไปต่ากปรกเทศขอกเขติื นทิ่ ซอ่กทิ่ผ่านมามิะารสอากามมาลศกกาน
แีเทศสศมิศน์์ะยาก  



ะรณิรศกะย่าแ รศ.รร.์ิรกศศะรีธ อุรศจนานนท์ รอกอ์ีะาราริิกาลแีาาะารวยกะีจะารนศะศอะอา ให้
คแามเห้นแ่าคแรรูแศตกุปรกสกค์ขอกโครกะารแ่าท าในนามิื นทิ่หรือท าในนามส่แนะยาก หาะท าในนามส่แนะยาก
ะ้สามารกขอรศากาปรกมาณสนศาสนุนจาะมหาแีทลายศลฯ ไร้  

ส าหรศาะารขอกาปรกมาณเิ่ือร าเนีนกานร้านแีเทศสศม ศิน์์ขอกคณก ปรกจ าปีกาปรกมาณ 2563                     
ให้ร าเนีนะารขอโรลตรกไปลศกะอกนโลาาลวยกวผนเา่นเริลแะศาะารขอกาปรกมาณในปี ิ.ศ. 2562 อล่ากไระ้
ตามะารร าเนีนโครกะารร้านต่ากปรกเทศ ขอให้หน่แลกานค านอกกอกผยปรกโลาน์ขอกนศะศอะอาวยกาุคยาะรเป็น
ส าคศญ คแรให้นศะศอะอามิส่แนร่แมมาะท่ิสุร 

นอะจาะนิ  ะารขอกาปรกมาณปรกจ าปี หน่แลกานคแรค านแณเกีนกาปรกมาณให้มิคแามเหมากสม โรล
น าข้อมูยะารใา้กาปรกมาณในปีะ่อนมาเป็นรานข้อมูยในะารปรศายรหรือเิ่ีม เิ่ือให้สามารการีหารจศระาร
กาปรกมาณไร้อล่ากมิปรกสีท์ีีาิวยกทศนะ าหนรเแยา 
 การให้ทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ 

 กานแีเทศสศม ศิน์์ขอหารือเรื่อกะารให้ทุนตามปรกะาศมหาแีทลายศลเทคโนโยลิราามกคยย้านนา เรื่อก 
วนแปฏีาศตีวยกหยศะเะณฑ์ะารให้รากแศยะารศอะอาส าหรศานศะศอะอาทิ่มิผยะารสอาีาอาอศกะฤอริเร่น โรล
มหาแีทลายศลฯ จกมอาทุนจ านแนไม่เะีน 40 ทุนต่อปีะารศอะอา โรละ าหนรให้นศะศอะอาทิ่ไร้รศาทุนต้อกมิคกวนน 
TOEIC ไม่ต่ าะแ่า 500 คกวนน  วยกลื่นค าร้อกไม่น้อละแ่า 30 แศน ะ่อนสอาปยาลีาคะารศอะอาทิ่สอกทิ่ศูนล์
ีาอา ทุะิื นทิ่ อล่ากไระ้ตามจาะะารร าเนีนกานทิ่ผ่านมาิาแ่ามินศะศอะอาลื่นค าร้อกน้อลมาะ เา่น ปีะารศอะอา 
2561 มินศะศอะอาลื่นค าร้อกทิ่ศูนล์ีาอาเาิลกใหม่เิิลก 1 ราล เป็นต้น รแมกอกขอหารือเรื่อกวนแทากในะาร
ะรกจาลทุนะารศอะอาให้เท่าเทิลมะศนในทุะคณกวยกเขติื นทิ่ เิ่ือเปิรโอะาสให้นศะศอะอาทุะิื นทิ่มิโอะาสเิ่ีม
มาะขอ น  
 ในะารนิ  ผศ.สมเะิลรตี แกอ์ิานีา ผู้อ านและารส านศะส่กเสรีมแีาาะารวยกกานทกเาิลน วจ้กแ่าปรกะาศ
รศกะย่าแจศรท าขอ นเิ่ือส่กเสรีมวยกให้รากแศยวะ่นศะศอะอาทิ่มิผยีาอาอศกะฤอริ รศกนศ นะารคศรเยือะนศะศอะอาจอกใา้
คกวนน TOEIC เป็นเะณฑ์คศรเยือะ โรลนศะศอะอาทิ่มิคกวนนสูกสุร 40 อศนรศาวระจกไร้รศารากแศยตามปรกะาศ 
อล่ากไระ้ตามปรกะาศรศกะย่าแสามารกปรศาวะ้ไร้ โรลอาจจกะ าหนรจ านแนทุนให้วต่ยกิื นทิ่/คณก เิ่ือให้เะีร
คแามเท่าเทิลมะศน 

หยศกจาะนศ น รร.ณศรรศตน์ ปณานนท์ รอกผู้อ านและารฯ ไร้น าเสนอวนแทากใหม่โรลใา้ะยไะขอกศูนล์
ีาอาวทนผยคกวนน TOEIC โรลให้ศูนล์ีาอาออะวาาหยศะสูตรวยกะ าหนรเะณฑ์แศรปรกเมีนผย เมื่อ
นศะศอะอาส าเร้จหยศะสูตรตามทิ่ะ าหนรวยกสอาผ่านตามเะณฑ์คกวนนทิ่ตศ กไแ้ะ้ให้สามารกขอรศาทุน  

ในะารนิ  ผศ.รร.รีตีิร ศิน์ุ์ท่าา้าก ผู้า่แลคณาริคณกแีศแะรรมศาสตร์ เสนอให้เน้นทศะอกร้านะาร
สื่อสาร )Communication Skill) เป็นส าคศญ เนื่อกจาะนศะศอะอาต้อกไปท าะีจะรรมร่แมะศาเิื่อนต่ากาาตี โรลใา้
คกวนนทรสอาข้อเขิลนร่แมร้แล วยกผศ.รร.ทนกศศะรีธ  ลาทกเย รอกคณาริคณกแีทลาศาสตร์วยก
เทคโนโยลิะารเะอตร ให้ข้อมูยเิ่ีมเตีมแ่า ศูนล์ีาอาขอกมหาแีทลายศลเทคโนโยลิสุรนาริ มิรกาาะารารีหาร
จศระารทิ่น่าจกน ามาปรกลุะต์ใา้ไร้  คือ มิสมุราศนทอะะารเริลนีาอาอศกะฤอ โรลให้นศะศอะอาสามารกเริลนรู้
ีาอาอศกะฤอร้แลตนเอก วยกให้เจ้าหน้าทิ่ศูนล์ีาอารศารอกจ านแนาศ่แโมกให้ เมื่อคราตามทิ่ะ าหนร นศะศอะอาะ้
จกมิสีท์ีธทรสอาแศรรกรศาคกวนนีาอาอศกะฤอ 

อาจารล์ปรีศนา ะุยนยา ผู้า่แลคณาริคณการีหาร์ุระีจวยกศียปศาสตร์/หศแหน้าศูนล์ีาอา ะย่าแแ่า 
ขณกนิ ทากศูนล์ีาอาลศกไม่ิร้อมร าเนีนะาร เนื่อกจาะเจ้าหน้าทิ่ศูนล์ีาอาไร้ยาออะไป จอกมิเิิลกนศะแีเทศ
สศม ศิน์์ขอกคณกมาา่แลกานไปะ่อน โรลอลู่ในขศ นตอนขออนุมศตีเปิรสอาเจ้าหน้าทิ่คนใหม่วยกะ ายศกสรรหา
อาจารล์าาแต่ากาาตีมาปรกจ าศูนล์ีาอา อล่ากไระ้ตามเมื่อมิาุคยาะริร้อมวย้แ ะ้จกร าเนีนะารออะวาา
หยศะสูตรวยกแี์ิะารแศรปรกเมีนผยต่อไป 

รศ.รร.์ิรกศศะรีธ อุรศจนานนท์ รอกอ์ีะาราริิกาลแีาาะารวยกะีจะารนศะศอะอา ะย่าแแ่าเห้นร้แลทิ่จกมิ
ะาระ าหนรโคแต้าทุนวะ่นศะศอะอาในทุะิื นทิ่ เิ่ือเปิรโอะาสนศะศอะอาในทุะิื นทิ่เข้ากอกทุนะารศอะอาไร้มาะ
ลี่กขอ น 



ทศ กนิ  ผศ.สมเะิลรตี แกอ์ิานีา ผู้อ านและารส านศะส่กเสรีมแีาาะารวยกกานทกเาิลนขอราลาื่อผู้
ปรกสานกานร้านแีเทศสศม ศิน์์ขอกคณกวยกแีทลายศล หน่แลกานยก 2 คน ปรกะอาร้แล อาจารล์ 1 คน วยก 
เจ้าหน้าทิ่ 1 คน เิ่ือให้ะารปรกสานกานมิคแามคย่อกตศแมาะลี่กขอ น 
 
เยีะะารปรกาุมเแยา 12.20 น. 
 
 
น.ส.รุ่กอรุณ ะศนทแศก       นากสุีริรรณ คนเริลา 
  นศะแีเทศสศม ศิน์์       หศแหน้ากานแีเทศสศมิศน์์ 

 ผู้าศนทอะะารปรกาุม          ผู้ตรแจะารปรกาุม 
 

 
น.ส.วะ้แใส โย่ห์เิ้าร 
  นศะแีเทศสศม ศิน์์ 
ผู้าศนทอะะารปรกาุม  

 
ภาพบรรยากาศการประชุม 

 
 
 


