
ประชุมส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์  

ครั้งที ่5 / 2563  

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

ผู้มำประชุม  
ผู้ไม่มำประชุม  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  

เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น.  

 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ  

1.1 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ประจ ำเดือน ตุลำคม 
2563  

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการควบคุมการเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่าย 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความทราบแล้วนั้น 
ในการนี้  ข้าพเจ้าขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปี 

               งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือน ตุลาคม 2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
เห็นชอบมอบนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้านห้าที่บริหารงานทั่วไป ด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบและรายงานการใช้จ่ายเงินเป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  

 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 รำยงำนกำรปรับโครงสร้ำงส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ .2564  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
มอบนางสาวพัชรินทร์ จงใจ หัวหน้าส านักงาน ติดตามเรื่องกับกองแผนงาน 



มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  

 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  

4.1 เสนอ (ร่ำง) แผนปฏิทินงำนโครงกำรงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์  

ตามท่ีประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2563 คณะกรรมการมีมติที่ประชุม ให้รวบรวมและจัดท า
แผนปฏิบัติงานแ/ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
ทั้งนี้ ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท า เป็น (ร่าง) แผนปฏิทินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ1  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ประธานที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิทินงานโครงการงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอปรับกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการ
ภายในไตรมาสที่ 2 และขอให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีกิจกรรมโครงการในไตรมาสที่ 2 ด าเนินการเขียนขออนุมัติ
โครงการและเร่งด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยให้ส่งเสนอโครงการภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มอบ
นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ติดตามและรายงานผลให้ทราบในวาระการประชุม
ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  

 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ก ำหนดวันประชุมส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ครั้งท่ี 6/2563 ในเดือนถัดไป  

ตามท่ีได้รับมอบหมายให้จัดประชุมประจ าเดือน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ทั้งนี้ จึง
เสนอเป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เนื่องจากได้เขา้ไปตรวจสอบ ในปฏิทินส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ยังไม่มีก่ าหนด
การอ่ืนๆ ของ ผชฯ หัวหน้าส านักงาน และบุคลาภรภายในหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ก าหนดเป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  

5.1 ร่ำง ประกำศรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำิต ประจ ำปี 2564 และ ร่ำง ประกำศรับเข้ำบัณฑิตศึกษำ  



ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
แจ้งเพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาิต ประจ าปี 2564 และ ร่าง ประกาศรับเข้า
บัณฑิตศึกษา  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
เห็นชอบ ร่าง ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาิต ประจ าปี 2564 และ ร่าง ประกาศรับเข้าบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ 
มอบนางสาวจริญดา บุญจันทร์ ด าเนินการจัดส่งเอกสารส่งไปยังกองบริการการศึกษา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  

ปิดประชุมเวลำ 16.00 น.     
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  
ผู้ช่วยเลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑) 
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)  
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 

ประธานประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
 


