
ประชุมส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์  

ครั้งที ่2 / 2564  

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

ผู้มำประชุม  
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
การศึกษานานาชาติ   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์   ประธาน  

  หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์     นางพัชรินทร์ จงใจ   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวจริญดา บุญจันทร์   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวกาญจนา มะโนมัย   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวกาญจนา มะโนมัย   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข   กรรมการ  
  นักวิเทศสัมพันธ์     นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง   กรรมการ  

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน   
กรรมการและ
เลขานุการ  

ผู้ไม่มำประชุม  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  

เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น.  

 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  

2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งท่ี 1/2564  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564  

 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม  



ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้ผุ้เกี่ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและให้
รายงานความคืบหน้าในวาระการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป  

 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  

4.1 พิจำรณำ (ร่ำง) แผนค่ำใช้จ่ำยงบประมำณกำรด ำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ณ ไตรมำสที่ 2 ของส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์  

ตามมติที่ประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ประจ าเดือน มกราคม 2564 ผูช้่วยอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ในเบื้องต้น จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
โครงการ พิจารณาปรับลด/เพิ่มงบประมาณ เลื่อน หรือยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการ ในไตรมาสที่ 2 เป็น
ต้นไป นั้น  
  
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม ได้รวบรวมผลการพิจารณาในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม/โครงการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ปรับแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นต่อ (ร่าง) แผน
ค่าใช้จ่ายงบประมาณการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาสที่ 2 ของ
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรเปลี่ยนกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 272,000 บาท เป็น International Practicum Program โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดในภาคอีสาน อาทิ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
มุกดาหาร ศรีสะเกษ และสุรินทร์ โดยใช้งบประมาณ 72,000 บาท ทั้งนี้ มอบนางสาวจริญดา บุญจันทร์ นัก
วิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2. มอบนางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข นักวิเทศสัมพันธ์ เสนอ (ร่าง) 
โครงการส่งเสริมการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษทั่วไป (UBU EPT) 3. ควรจัดท า
โครงการจัดท าคู่มือ องค์กร (ภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความเป็็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มอบนางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลจากคณะ/ส านัก/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ โครงสร้าง ชื่อต าแหน่ง และร่างโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ  



มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป  

 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ก ำหนดวันจัดประชุมประจ ำเดือน มีนำคม 2564 ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ครั้งท่ี 3/2564  

ตามท่ีประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการจัดประชุมประจ าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ในการนี้ ฝ่าย
เลขาฯ จึงขอเสนอก าหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป เป็นวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564   

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ  

5.2 กำรปรับปรุงห้องรับรองบ้ำนบัว  

ตามท่ี ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาปีที่ผ่านมา 
พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับรับรองแขกชาวต่างชาติอย่างจ ากัด จึง
ควรให้ปรับปรุงห้องรับรองบ้านบัว ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี  เพ่ือประโยชน์ใชช้สอยดังกล่าว 
ทั้งนี้ เพื่อเป็ฯการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างห้องรับรองบ้านบัว ชั้็น 3 อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร 
ควรท าการหารือส านักงานบริหารภายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอสอบถาคมความเป็นไปได้ในการใช้
งบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการดังกล่าว  

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบนางสางนพวรรณ เขียวหวาน ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นล าดับต่อไป  

ปิดประชุมเวลำ 16.00 น.     
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  
ผู้ช่วยเลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑) 
 
 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  
เลขานุการประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)  
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 

ประธานประชุมส านักงานวิเทศสัมพันธ์  
 


