ประชุมสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 5 / 2564
เมื่อ 2 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี
--- --- --- --- --- --- --ผู้มำประชุม
ผู้ไม่มำประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น.
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ
1.1 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกำรศึกษำนำนำชำติ ใหม่
นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งในที่ประชุมทราบ อ้างถึง คาสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 893/2564 เรื่อง ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ พ้นจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติแผนปฏิรูปประเทศ แผนด้านอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการโดยรวม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงมีคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 912/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการศึกษานานาชาติ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาแหน่ง
ผู้ช่วศาสตราจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 306 สังกัด คณะศิลปศาตร์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
มอบนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน ดาเนินการประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของ
คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ใหม่
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 ภำระงำนของบุคลำกรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมำณ 2564

นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งภาระงานของบุคลากรใน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ใหม่ ทราบ
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ รับทราบภาระ
งานของบุคลากรในสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ มอบหัวหน้าสานักงาน
พิจารณามอบหมายภาระงานใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตำมรำยงำนผลตำมมติที่ประชุมสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2564
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) และแผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2565-2567
นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งในทีีประชุมทราบ อ้างถึง บันทึก
ข้อความ อว 0604.5/ว 776 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กองแผนงาน ขอให้หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานในภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามที่ สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดย
กองแผนงานของให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานเชิงรุกในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงานเชิงรุกภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รอบ 2 ปีที่ผ่านมา
2. รายงานแผนการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รอบ 2 ปีข้างหน้า
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แผนการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัย รอบ 2 ปี ข้างหน้า
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เห็นขอบใน
รายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 ปีที่
ผ่านมา และขอเสนอเพิ่มในรายงานแผนการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รอบ
2 ปีข้างหน้า ขอเพิ่มเติมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565-2567 ดังนี้ 1.มอบนางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง 1.1 จัดทาโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ โดยเสนอให้มีโครงการจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ UBU-Test
ให้กับบุคลากรใหม่ บุคลากรสายวิชาการ โดยในการดาเนินการโครงการควรมีแบบทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนอบรม และหลังอบรมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 2.มอบนางสาวภัคก์ฆวรรณ
แก้วบัวไข 2.1 จัดทา (ร่าง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มอบหมายให้สานักงานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบ โดยจัดตั้งศูนย์ทดสอบและ
บริการทางภาษา และแผนงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาครอบคลุม 2
ปีงบประมาณ ให้เสนอ(ร่าง โครงการฯ ให้หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์พิจารณา ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
2564 ปี 3.มอบนางพัชรินทร์ จงใจ 3.1 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาในการให้บริการตรวจแก้บทความทางวิชาการและบริการให้คาปรึกษาการช้
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร 3.2 ประสานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการเพิมภาระงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการจัดทาหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตรดังกล่าวจะต้องสามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ จะประสานคณะศิลปศาสตร์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรในเบื้องต้น 3.3 จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับ
สถาบันต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โกาหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการต้องไม่ร้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา 3.4 จัดทาโครงการส่งเสริมให้มีบุคลากรอาคันตุกะชาวต่างประเทศ ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้ที่ส่วนกลาง จานวน 5 ทุน เพื่อจัดสรรให้กับคณะที่แจ้งความ
ประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแลกเปลี่ยน ให้กับบุคลากร
อาคันตุกะ ทั้งนี้ ให้บรรจุโครงการฯ ในข้อที่ 3.1 3.3 และ 3.4 ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป
4.2 แผนกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 และไตรมำสที่ 4
นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งในที่ประชุมทราบ อ้างถึง บันทึก
ข้อความ อว.0604.5/ว 749 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 กองแผนงาน ขอเชิญผู้บริหารประชุมทบทวนการ
ดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ีจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ จึงขอเสนอแผนการ
ดาเนินงานไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตาม
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาสที่ 3 และ 4
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พิจารณาแผนการ
ดาเนินการงานไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของสานักงานดังนี้ 1.ยกเลิกโครงอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
และยกระดับความสามารถของผู้ออกข้อสอบตามมาตรฐาน CEFR ที่เสนอขอปรับโอนงบประมาณจาก
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ต่างประเทศ จานวน 150,000 บาท เนื่องจากสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ได้รับจัดสรรงบประมาณและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติผู้ออกข้อสอบ จากกองการเจ้าหน้าที่แล้ว 2.มอบนางสาว
ศิริอนงค์ แสงกระจ่าง ดาเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถ
ของผู้ออกข้อสอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองการเจ้าหน้าที่ โดยให้ดาเนินการจัดอบรมภายในเดือน
สิงหาคม 2564 3.มอบนางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสานักงานเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการกักตัวของนักศึกษาต่างชาติ ตามมติ กบม. ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ 4.มอบ
นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติค่าใช้จ่ายในการกักตัวนักศึกษาต่างชาติแล้ว ให้
ดาเนินการประสานกับกองแผนงานขออนุมัติเพิ่มค่าใช้จ่ายในการกักตัวของนักศึกษาต่างชาติ ในระบบ
UBUFMIS หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5.โครงการและงบประมาณที่นอกเหนือดังกล่าวข้างต้น ให้ดาเนินการเป็นไป
ตามแผนที่ได้รายงานไว้
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป
ปิดประชุมเวลำ 14.00 น.

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยเลขานุการประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
เลขานุการประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ประธานประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์

