ประชุมสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 4 / 2563
เมื่อ 8 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี
--- --- --- --- --- --- --ผู้มำประชุม
ผู้ไม่มำประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น.
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ
1.1 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
ตามที่ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2563 เป็นจานวนเงิน 3,506,495 บาท (สามล้านห้าแสน
หกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) บัดนี้ ได้ดาเนินการตามพันธกิจของสานักงานเรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่
4 ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2563 จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินรายได้ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จำนวนเงินที่ใช้
ยอดเงินที่ได้รับกำร
ที่
รหัสกิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำรย่อย
จ่ำย ณ สิ้นไตรม
คงเหลือ
จัดสรร (บำท)
ที่ 4
1 010000030036 โครงการบริหารจัดการทั่วไป
405,135.00 151,080.24
254,054.76
2 010000030036 ครุภัณฑ์สานักงาน
48,490.00
39,410.00
9,080.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
3 010000030068
231,750.00
231,750.00
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการดาเนินการแผนการตลาด
4 010000100019
86,120.00
82,480.00
3,640.00
และประชาสัมพันธ์
5 010100000001 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
226,100
71,789.20
154,310.80
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
6 010100540009
1,781,200
65,700.00 1,715,500.00
นักศึกษาต่างชาติ

โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสริม
หลักสูตรและพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการจัดกิจกรรมสาหรับ
8 040100010068
นักศึกษาต่างชาติ
9 040100010069 โครงการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษา
รวมเป็นจำนวนเงิน
7 040100010066

15.52 %

505,000.00
14,920.00
207,780.00
3,506,495.00

14,920.00

505,000.00
-

118,590.00
89,190.00
543,969.44 2,962.525.56
100%

84.48 %

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้เพิ่มข้อมูลแผนและผลการดาเนินงาน
ตามแผนรายรับของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2563
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน ดาเนินการ
1.2 รำยงำนกำรได้รับจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
อ้างถึงบันทึกข้อความ อว 0604.5/ว 1614 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 กองแผนงาน แจ้งให้
หน่วยงานภายใต้สานักงานอธิการบดี บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปง
งบประมาณ พศศศ 2564 ในระบบ UBUFMIS
ในการนี้ ได้ดาเนินการบันทึกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปงงบประมาณ พศศศ 2564 ของ
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 5,098,300 บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นแปดพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) จึงขอแจ้งรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้
ยอดเงินที่ได้รับกำร
ที่
รหัสกิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำรย่อย
จัดสรร (บำท)
1 010000030036 โครงการบริหารจัดการทั่วไป
645,000
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนักวิเทสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาค
2 010000060012
73,900
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 010000100019 โครงการดาเนินการแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
290,000
โครงการหารายได้จากบริหารทรัพยากรการดาเนินงานด้านต่างๆ
4 010000310003
151,100
ของมหาวิทยาลัย (งบกองทุนบริหาร)
โครงการหารายได้จากบริหารทรัพยากรการดาเนินงานด้านต่างๆ
5 010000310003
103,800
ของมหาวิทยาลัย (งบกองทุนจัดการศึกษา)
6 010100010013 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ต่างประเทศ
272,000
7 030100050023 โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
302,000
8 040100010024 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
978,700

9 040100010092
10 010100000001
11 010100540009
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

โครงการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ

1,533,200
64,100
684,500
5,098,300

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้เพิ่มข้อมูลปผนรายรับของสานักงาน
วิเทศสัมพันธ์ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2564
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เพิ่มข้อมูลแผนรายรับของสานักงาน
วิเทศสัมพันธ์ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2564
1.3 แจ้งบุคลำกรภำยในสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ พิจำรณำเสนอแผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2564
อ้างถึงบันทึกข้อความ อว 0604.5/ว 1614 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 กองแผนงาน แจ้งให้
หน่วยงานภายใต้สานักงานอธิการบดี บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปง
งบประมาณ พศศศ 2564 ในระบบ UBUFMIS ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอให้บุคลากรภายในสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2564 โดยขอกาหนดให้ส่ง
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อจักได้ดาเนินการรวบรวมเป็น
แผนการปฏิบัติงานประจาปง พศศศ 2564 ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ และจักได้รายงานเข้าที่ประชุม
ประจาเดือน สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอให้บุคลากรในสานักงานวิเทศสัมพันธ์
เสนอแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คือ นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
ดาเนินการรวบรวมและจัดทาเป็นปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจาปงงบประมาณ พศศศ 2564 ภายในวันที่ 20
ตุลาคม 2563 และให้นารายงานเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ ที่ประชุมและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ มอบนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน รวบรวม
และจัดทาแผนปฏิบัติ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปง พศศศ 2564
1.4 โครงกำรแนะแนวเตรียมสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำ (Exit Exam)
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปงงบประมาณ พศศศ 2564
จานวนเงิน 7,000 (เจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินโครงการแนะแนวเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษา (Exit Exam) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 300 คน แบ่งการ

จัดอบรมเป็น 2 ครั้ง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้อง CLB5202 อาคารเรียนรวม 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น
ในการนี้ จึงขอรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ลาดับที่
1

2

3
4

รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
ขออนุมัติโครงการแนะแนวเตรียมสอบ
วัดความรู้ความสามารถทางภาษา (Exit ได้รับอนุมัติโครงการฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
Exam)
 แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะ
ศิลปศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
 อยู่ระหว่างรอการตอบรับ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม
2563
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนอาคาร
ได้รับการยืนยันให้ความอนุเคราะห์แล้ว
เรียนรวม 5 เพื่อจัดอบรม
ขอความอนุเคราะห์บันทึกวีดีทัศน์
ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักวิทยบริการ
ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2563 ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้


5

การรับสมัคร


6
7

แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการไปยังคณะเกษตรศาสตร์ บริหารศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่าน Facebook
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่านระบบ REG
71 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563)

จานวนผู้สมัคร
ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทน ใช้สอย
อยู่ระหว่างดาเนินการ
วัสดุ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ คือ
นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเสนอ
ขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดแนะแนวในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยให้นักศึกษาที่สมัครเข้า

ร่วมโครงการสมารถเข้ารับชมวีดีโอแนะแนวการเตรียมสอบผ่านระบบ UBU-LMS มอบผู้รับผิดชอบดาเนินการ
แจ้งวิทยากรในการเปลียนรูปแบบการจัดแนะแนวและประสานเจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการดาเนินการจัดทา
วีดีโอให้วิทยากร
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบนางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข ดาเนินการตามเสนอ
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 (ร่ำง) กำรปรับโครงสร้ำงสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ตามที่ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชุมหารือการปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดีในวันที่ 10 และ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
ภายในให้มีความชัดเจนและสอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัยชั้นนา
ในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
เพื่อให้การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอเสนอผลสรุปการปรับ
โครงสร้างภายในสานักงานวิเทศสัมพันธ์ และภาระงานในรอบปงงบประมาณ พศศศ 2564 มาเพื่อพิจารณา ดัง
เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 และเพื่อให้การดาเนินงานสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในลาดับ
ต่อไปจักเสนอเรื่องตามขั้นตอนการดาเนินการขอปรับโครงสร้างและส่วนงานภายใน ดังนี้
1. หน่วยงานต้นเรื่องแจ้งความประสงค์และจัดส่งรายละเอียดเหตุผลความจาเป็น -> กอง
แผนงาน
2. กองแผนงาน -> เสนอบรรจุวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการสานักงานอธิการบดี พิจารณา
เห็นชอบเบื้องต้น
3. กองแผนงาน -> เสนอบรรจุวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา
เห็นชอบเบื้องต้น
4. กองแผนงาน -> เสนอบรรจุวาระ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ
5. กองแผนงาน -> เสนอจัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1. สรุปผลการปรับโครงสร้างภายในสานักงานวิเทศสัมพันธ์ 2. ภาระงานในรอบ
ปงงบประมาณ พศศศ 2564
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
แยก ศูนย์ทดสอบทางภาษาและบริการ ออกเป็นอีกงานหนึ่งเพื่อความชัดเจน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสร้างสานักงาน และภาระงานของบุคลากร โดยมีข้อเสนอแนะ
แก้ไข ทั้งนี้ มอบหมาย หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ดาเนินการปรับแก้ไขโครงสร้างตามข้อเสนแนะ และ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปิดประชุมเวลำ 16.00 น.

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
เลขานุการประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ประธานประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์

