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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 1 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ  

1.1 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมำสที่ 3  

  
ตามท่ี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามพันธ์กิจของส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,506,495 บาท (สามล้านห้าแสนหกพันสี่
ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงินรายได้ จ านวน 2,075,295.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้า
สิบห้าบาทถ้วน) และเงินรับฝาก/เบิกจ่ายแทนกัน จ านวน 1,431,200.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  

ที ่ รหัสกิจกรรม รำยกำร 
 ยอดเงินที่ได้รับ
จัดสรร (บำท)  



1 10000030036 โครงการบริหารจัดการทั่วไป 453,625.00 

2 10100000001 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 226,100.00 

3 10000030068 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 

231,750.00 

4 10000100019 โครงการด าเนินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 86,120.00 

5 40100010066 
โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสริมหลักสูตรและพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

505,000.00 

6 40100010068 โครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 14,920.00 

7 40100010069 โครงการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษา 207,780.00 

8 10100540015 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษา
ภูฎาน) 

350,000.00 

9 10100540009 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ (เงินรับฝาก 
ทุน สพร.) 

1,431,200.00 

รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจ ำนวน 3,506,495.00 
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  
ในการนี้ จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ณ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 
  
หลักกำร/หลักแนวคิด 
          เพ่ือการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  

กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- 

ผลกำรพิจำรณำหรือควำมเห็นของคณะกรรมกำร/หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตำมล ำดับขั้นตอน 
- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม : รับทราบ  



1.2 รำยงำนกำรจัดท ำแผนเสนองบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

  
ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ อว 0604.5/ว 915 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กองแผนงาน ได้แจ้งให้
หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ นั้น 
  
ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรร รวม
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 6,106,650 บาท (หกล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเพ่ือเป็นการ
เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอรายงานการจัดท าแผนเสนอ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1) และ
ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2) ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้ที่ประชุมรับทราบ 
  
หลักกำร/หลักแนวคิด 
เพ่ือการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  
  

กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- 

ผลกำรพิจำรณำหรือควำมเห็นของคณะกรรมกำร/หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตำมล ำดับขั้นตอน 
- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานการจัดท าแผนเสนองบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
1. ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบโครงการอบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ จากเดิม นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัว
ไข เป็น นางสาวกาญจนา มะโนมัย ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามผลการประชุมย่อยเมื่อคราวจัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.3 รำยงำนผลกำรหำรือเพื่อปรับโครงสร้ำงส่วนงำนภำยใน ของ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี  



  
ตามท่ี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชุมหารือการปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดีในวันที่ 10 และ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
ภายในให้มีความชัดเจนและสอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอแจ้งผลสรุปการปรับ
โครงสร้างภายในส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในล าดับต่อไปจักเสนอเรื่องตามข้ันตอนการด าเนินการขอปรับ
โครงสร้างและส่วนงานภายใน ดังนี้ 

1.      หน่วยงานต้นเรื่องแจ้งความประสงค์และจัดส่งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น -> กอง
แผนงาน 
2.      กองแผนงาน -> เสนอบรรจุวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี พิจารณา
เห็นชอบเบื้องต้น 
3.      กองแผนงาน -> เสนอบรรจุวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา
เห็นชอบเบื้องต้น 
4.      กองแผนงาน -> เสนอบรรจุวาระ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 
5.      กองแผนงาน -> เสนอจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย 

  
หลักกำร/หลักแนวคิด 
เพ่ือการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- 

ผลกำรพิจำรณำหรือควำมเห็นของคณะกรรมกำร/หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตำมล ำดับขั้นตอน 
- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานผลการหารือเพ่ือปรับโครงสร้างส่วนงานภายใน ของ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.4 รำยงำนผลกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญ ระดับ 1  

  
ตามบันทึกข้อความท่ี อว 0604.5/ว 811 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี แจ้ง
แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น



อาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติ
อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2182/2562 เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ราย Ms. Thaviny Terry Shaipitisiri 
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 นั้น 
  
ด้วย บุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 518/2563 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) และเพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ จึงได้ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศท่ีมี
สัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย Mr. David Sims ในต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 อัตรา 
32,510 บาทตอ่เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณา 
หมายเลข 1) 
ต่อมา กองแผนงาน แจ้งอนุมัติการจ้าง Mr. David Sims ในต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 อัตรา 32,510 บาท
ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กอง
คลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ทราบแล้ว (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข 2) 
  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก 
ซึ่งแม้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จักอนุโลมให้ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างสามารถเดินทางเข้าประเทศเป็นกรณี
พิเศษได้ แต่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ยังไม่มีนโยบายเปิดให้บริการท าวีซ่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ 
ซึ่งส่งผลให้การขอรับใบอนุญาตท างานไม่สามารถกระท าได้เช่นเดียวกัน 
  
กล่าวโดยสรุป ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ไม่สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 
ได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโคโรน่า 2019 อย่างไรก็ตาม 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 จ านวน 2 อัตรา แล้ว โดยคาดการณ์ว่าจัก
ได้รับทราบผลการพิจารณาในเดือนกันยายน 2563 ดังรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารประกอบการพิจารณา 
หมายเลข 3 
  
หลักกำร/หลักแนวคิด 
          เพ่ือการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  

กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- 



ผลกำรพิจำรณำหรือควำมเห็นของคณะกรรมกำร/หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตำมล ำดับขั้นตอน 
- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานผลการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.5 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ รอบท่ี 1/2563 ประจ ำปี
งบประมำณ 2563  

ควำมเป็นมำ/ข้อเท็จจริง/ปัญหำ 
  
ตามท่ี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 
  
หลักกำร/หลักแนวคิด  
- 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ รอบที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอให้เพ่ิมช่องทางการจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของส านักงาน ดังนี้ 1. ผู้มารับบริการโดยตรงที่ส านักงานให้ร่วมประเมินตอบแบบสอบถามโดย
ให้สแกน QR Code ที่ส านักงานทุกครั้ง 2. ให้เพ่ิม QR Code ประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของแต่ละงาน
ลงในบันทึกข้อความของส านักงาน 3. มอบนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ด าเนินการติดตามการประเมินตอบแบบส ารวจของส านักงาน โดยให้ประสานสอบถามทางโทรศัพท์และ/หรือ
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

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

  



ตามท่ี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้แก่ โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา และโครงการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา UBU TEST ให้กับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักเรียน 
และบุคคลภายนอกที่สนใจสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ความทราบแล้ว นั้น 
  
ในการนี้ จึงขอรายงานผลการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 2 
โครงการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (UBU-Test/Exit 
Exam)  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 1. แก้ไข
และปรับปรุงเนื้อความในรายงานผลการด าเนินงาน โดยให้แปลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดว่าประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 2. รายงานผลการด าเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (UBU-Test/Exit Exam) โดยเพิ่มข้อมูลแผนการพัฒนาการหารายได้จากการออก
ข้อสอบ และเสนอให้อธิการบดีเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.7 รำยงำนกำรจัดอบรมเตรียมสอบภำษำอังกฤษ (UBU-Test/Exit Exam)  

ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้แก่ โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา และโครงการจัด
อบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (UBU-Test) ให้กับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นักเรียน และบุคคลภายนอกที่สนใจสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ความทราบแล้ว นั้น 
  
ในการนี้ จึงขอรายงานผลการจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แบ่งเปน็ 2 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานการจัดอบรมเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (UBU-Test/Exit Exam) 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 1. แก้ไข
และปรับปรุงเนื้อความในรายงานผลการด าเนินงาน โดยให้แปลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดว่าประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 2. รายงานผลการด าเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (UBU-Test/Exit Exam) เสนออธิการบดีเพ่ือทราบ 



มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.8 รำยงำนโครงกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

  
ด้วย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับนักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชาวไทย และนักศึกษา/บุคลากร
ชาวต่างชาติ ความทราบแล้ว นั้น 
  
ในการนี้ จึงขอรายงานผลการจัดโครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานโครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.9 รำยงำนกำรจัดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (TOEIC)  

  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือด าเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEIC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 132,120 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน) โดยก าหนดจัดสอบจ านวน 6 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 
  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ไม่ได้ด าเนินการจัดสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเมื่อน าข้อมูล
รายละเอียดข้อตกลงการจัดสอบ (LOA : Letter of Agreement) เสนอต่อผู้มีความรู้ด้านกฎหมายพิจารณา
ให้ความเห็นในขั้นต้นก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อพิจารณาแล้วได้ให้ข้อคิดเห็นว่าถ้า
มีการจัดสอบ TOEIC ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทจัดสอบมากกว่าที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายหลังจึงด าเนินการคืนงบประมาณจ านวน 110,100 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ด าเนินงานในภารกิจที่จ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 
ดังนั้นงบประมาณคงเหลือในโครงการเท่ากับ 22,020 บาท (สองหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) 
  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (TOEIC) 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.10 รำยงำนกำรจัดอบรมเตรียมสอบภำษำอังกฤษ (TOEIC/TOEFL/IELTS)  



  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือด าเนินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัด
มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 
36,200 บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และบุคคลทั่วไป จ านวน 110 คน นั้น 
  
ในการนี้ ขอแจ้งผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานการจัดอบรมเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC/TOEFL/IELTS)  

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 1. ปรับปรุง
ข้อมูลในรายงานฯ โดยปรับการใช้ภาษาทางการ และให้มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งอาจน าเสนอด้วย
รูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย เช่น กราฟวงกลม และเสนอรายงานฯ ต่ออธิการบดีเพ่ือทราบ 2. มอบ 
นางพัชรินทร์ จงใจ หารือแนวทางการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
มอบ นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปส าหรับโครงการฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการหารือดังกล่าวต่อที่ประชุมของส านักงานในเดือนกันยายน 2563 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.11 รำยงำนกำรจัดอบรมภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ  

  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัส
กิจกรรม 010100000001 จ านวน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อด าเนินกิจกรรมย่อยโครงการ
ภาษาไทยพ้ืนฐานส าหรับชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
และนักศึกษาต่างชาติ (Non-degree) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น 45 ชั่วโมง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบโจทย์อุปสงค์ความต้องการเรียนรู้ภาษาไทยของชาวต่างชาติ ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดท าหลักสูตรที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาแลกเปลี่ยน และบุคคลทั่วไป จ านวน 30 คน ซึ่งตามแผนงาน
ได้แบ่งการอบรมเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 ส าหรับนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา 
ครั้งที่ 2  พฤษภาคม 2563 ส าหรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย 
ครั้งที่ 3  มิถุนายน - สิงหาคม 2563 ืส าหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา 

  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย และ
มหาวิทยาลัยฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถเดินทางมาท่ีประเทศไทยได้ จึงมีการจัดอบรมขึ้นเพียง 1 



ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 5 คน โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการพิจารณา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานการจัดอบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้ นางสาวกาญจนา มะโนมัย ผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินโครงการในปีต่อไป จัดท า ร่างโครงการจัดอบรมภาษาไทยตามโรงเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา อาจ
ก าหนดระยะเวลาการจัดอบรม 2 เดือน ในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.12 รำยงำนนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2563  

  
ตามท่ี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

  
ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา คณะ สาขา ประเทศ 

1 Mr Penghong ATH ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กัมพูชา 

2 Mr Channrithy  MUTH ปริญญาตรี บริหารศาสตร์ การจัดการ กัมพูชา 

3 Mr Joseph Andrew Ferrara ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ เอก
ภาษาอังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา 

4 Miss Thanika THORNG ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กัมพูชา 

5 Mr Chhorpeanraingsey THAB ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการข้อมูลและ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ 

กัมพูชา 

6 Miss Monyneath SOKDANY ปริญญาตรี 
ศิลปประยุกต์และส
ถาปัตกรรมศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ กัมพูชา 

7 Ms Tan KINGKUNYA ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ สปป.ลาว 
8 Mr. Sophary KHIN ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ กัมพูชา 
9 Mr. Sophany MORM ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ กัมพูชา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือทราบ 1. รายงานนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2563  



ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้เสนอเรื่อง แจ้งในที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาตามรายชื่อในล าดับที่ 1-7 รับเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่
นักศึกษาตามรายชื่อในล าดับที่ 8-9 อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  

4.1 กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
(มหำชน) กับ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

ด้วย คณะบริหารศาสตร์ แจ้งความประสงค์จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท บิ๊ก
ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษา (เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หมำยเลข 1) 
  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้พิจารณาและปรับรายละเอียดในเบื้องต้นตามแบบตัวอย่างที่
ผ่านการพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดและตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ผ่านมาในวาระที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาบันทึกข้อตกลงฯ และส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ส านักงานอธิการบดี ได้พิจารณาเห็นพ้องและให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำหมำยเลข 2) 
  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของส านักงานกฎหมายและ
นิติการ ส านักงานอธิการบดี แล้วจึงแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นไปยังคณะบริหารศาสตร์ ต่อมา คณะ
บริหารศาสตร์ แจ้งผลการพิจารณาของบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ว่าเห็นชอบให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะโดยขอปรับถ้อยค าในข้อ 2.7 จากเดิม ระบุว่า “2.7 การด าเนินการตามกรอบและแนวทางการ
ร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจนี้ บริษัทรับผิดชอบงบประมาณในการด าเนินการ ทั้งนี้ หากมีความ
เสียหายใด ๆ อันเกิดจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน บริษัทไม่ติดใจเอาความ ...” เป็น “2.7 ก่อนการ
ด าเนินการตามกรอบและแนวทางการร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจนี้ในแต่ละโครงการ ทั้งสองฝ่ายจะ
ท าความตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องจ านวนงบประมาณและความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายก่อน 
...” (เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำหมำยเลข 3) 
  
ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบเรื่องและให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ การลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวจักด าเนินการร่วมกันในภายหลัง (เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำหมำยเลข 4) 
โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 



  
ชื่อหน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของอีกฝ่ำย 

ชื่อหน่วยงำน    บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดัด (มหาชน) 
ที่อยู่              เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 
โทรศัพท์         0 2655 0666 

สรุปสำระส ำคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

1)      ลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2)      วัตถุประสงค์ 

1)      เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในช่วง
อุดมศึกษาจนจบการศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก 
2)      เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัท 
3)      เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดีให้ได้รับ
โอกาสพิเศษในการเข้าท างานที่ร้านค้าบิ๊กซีของบริษัท 
4)      เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยในการจัดท าโครงการอื่น 
ๆ  และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านเครือข่าย
สาขาของบริษัททั่วประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต 

3)      กรอบควำมร่วมมือ ข้อตกลง หรือรำยละเอียดท่ีรับทรำบร่วมกันระหว่ำงสองฝ่ำย   
1)      โครงการ “รับนักศึกษาฝึกงาน” เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกเพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัท 
2)      โครงการ “รับนักศึกษาเข้าท างาน” เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาโดยทาง
บริษัทจะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจ าของบริษัทเป็นกรณีพิเศษโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมอัตราว่างและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
3)      โครงการ “ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา” เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่าน
ช่องทางสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา 
4)      โครงการ “การร่วมมือด้านการวิจัยตลาด” ในการหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการเปิดร้านมินิบิ๊ก
ซีเพ่ือรองรับการขยายร้านสาขาในอนาคตตลอดจนสนับสนุนการท าโครงการงานวิจัยการ
ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ แก่อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นผู้ท าวิจัย 
5)      โครงการ “วิทยากรพิเศษให้ความรู้ค้าปลีก” ทางบริษัทส่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
สายงานร้านค้าปลีกเพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากร
พิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมฝึกงานกับสถานประกอบการ 
6)      โครงการ “ธุรกิจค้าปลีกจ าลองมินิบิ๊กซีพ่ีสอนน้อง” เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกในร้านค้าบิ๊กซี
รูปแบบ Mini Big C และ Mini Truck 



7)      ก่อนการด าเนินการตามกรอบและแนวทางการร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจนี้ใน
แต่ละโครงการ ทั้งสองฝ่ายจะท าความตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องจ านวน
งบประมาณและความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายก่อน 
8)      หากมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ และความเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ให้ก าหนดเป็นสัญญาก่อนการด าเนินกิจกรรม 

4.      ก ำหนดวันที่จะลงนำม ไม่ได้ก าหนดไว้ 
5.      ผู้ลงนำมของอีกฝ่ำยคือ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
6.      ผู้ลงนำมของ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

ผลกำรพิจำรณำหรือควำมเห็นของคณะกรรมกำร/หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตำมล ำดับขั้นตอน 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะบริหารศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ 2. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
1. เห็นชอบเรื่องและให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยน าเสนอเรื่องบรรจุ
เป็นวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามล าดับต่อไป 2. มอบ นางพัชรินทร์ จงใจ ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็น
ผู้รับผิดชอบ  

มติที่ประชุม : เห็นชอบเรื่องและมอบนางพัชรินทร์ จงใจ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ก ำหนดประชุมส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ครั้งท่ี 3/2563  



ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือพิจารณา 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอให้มีการจัดประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์เป็น
ประจ าทุกเดือน โดยก าหนดเบื้องต้นเป็นวันท าการในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ทั้งนี้ เพ่ือให้การติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของประธาน  

ปิดประชุมเวลำ 12.00 น.     
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

นางพัชรินทร์ จงใจ  
ผู้ช่วยเลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑) 
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)  
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 

ประธานประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
 


