ประชุมสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 6 / 2564 วาระพิเศษ
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี
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ผู้ไม่มำประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น.
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ
1.1 กำรบริหำรผลงำนสู่ควำมเป็นเลิศด้วย OKRs (Driving Performance with OKRs) ของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และกำรศึกษำนำนำชำติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ได้เข้าร่วม ประชุมการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Driving Performance with OKRs)
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นนาใน
เอเชีย ว่าด้วยจานวนนักศึกษาต่างชาติทั้งเรียนในหลักสูตรและแลกเปลี่ยน และการเพิ่มจานวนบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทาในองค์กรระดับนานาชาติหรือบริษัทข้ามชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ และยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาภาษาอังกฤษแก่อาจารย์และบุคลากร สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ และ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ต่างชาติ
ผลกำรพิจำรณำหรือควำมเห็นของคณะกรรมกำร/หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีอำนำจหน้ำที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตำมลำดับขั้นตอน
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้สานักงาน ดาเนินการ
และจัดทาโครงการแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต ว่าด้วยจานวนนักศึกษาต่างชาติทั้งเรียนในหลักสูตรและแลกเปลี่ยน การเพิ่ม
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2564 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อจานวนนักศึกษา
ต่างชาติ คือ 10 ราย ส่วนแผนยุทธศาสตร์ในปีการศึกษา 2565 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยคือเพิ่มจานวน
นักศึกษาต่างชาติให้ได้ 20 ราย ซึ่งสานักงานวิเทศสัมพันธ์ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนทั้งหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก และดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ ยุทธศาสตร์

ที่ 5 มหาวิทยาลัยดิจิทัล การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ
การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ควรมีแผนรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ข้อมูลรับรองอาคันตุกะ ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติทั้งเต็มเวลาและระยะสั้น
ข้อมูลการให้ทุน หรือทุนการแหล่งอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการ สาย
สนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 สมรรถนะ ข้อที่ 3
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง หมายถึง การนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความ
ชานาญ และคล่องแคล่วสาหรับประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภท
ทั่วไปที่กาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ข้อที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อง
ดาเนินการจัดทาแผนการจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยกาหนดตาม
ตัวชี้วัด CEFR ภาษาอังกฤษ การเทียบคะแนนสอบวัดระดับภาษาตามสมรรถนะ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้สานักงาน ดาเนินการ
และจัดทาโครงการแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต ว่าด้วยจานวนนักศึกษาต่างชาติทั้งเรียนในหลักสูตรและแลกเปลี่ยน การเพิ่ม
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2564 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อจานวนนักศึกษา
ต่างชาติ คือ 10 ราย ส่วนแผนยุทธศาสตร์ในปีการศึกษา 2565 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยคือเพิ่มจานวน
นักศึกษาต่างชาติให้ได้ 20 ราย ซึ่งสานักงานวิเทศสัมพันธ์ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนทั้งหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก และดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ ยุทธศาสตร์
ที่ 5 มหาวิทยาลัยดิจิทัล การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ
การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ควรมีแผนรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ข้อมูลรับรองอาคันตุกะ ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติทั้งเต็มเวลาและระยะสั้น
ข้อมูลการให้ทุน หรือทุนการแหล่งอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการ สาย
สนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 สมรรถนะ ข้อที่ 3
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง หมายถึง การนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความ
ชานาญ และคล่องแคล่วสาหรับประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภท
ทั่วไปที่กาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ข้อที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อง
ดาเนินการจัดทาแผนการจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยกาหนดตาม
ตัวชี้วัด CEFR ภาษาอังกฤษ การเทียบคะแนนสอบวัดระดับภาษาตามสมรรถนะ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.2 กำรจัดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ

นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดาเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางภาษา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดด
เด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ โครงการลาดับที่ 5.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางภาษา ซึ่ง
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ดาเนินการจัดสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และการจัดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ จากข้อสรุปที่ประชุมการหารือแนวทางการดาเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น 3 อาคารสานักงาน
อธิการบดีหลังใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะให้สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
ประเด็นที่ 1พิจารณาการใช้ชุดข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อสรุป
แนวทางที่ 1 สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดซื้อเฉพาะชุดข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ใน
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวทางที่ 2 สานักงานวิเทศสัมพันธ์ บริหารจัดการ User ที่เหลือจากปีการศึกษา 2563 จานวน 943 Users
โดยกองบริการการศึกษาได้ให้คณะศิลปศาสตร์นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา FEI – FEII
แนวทางที่ 3 สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดซื้อชุดแบบฝึกหัดพร้อมข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักศึกษา
เพื่อใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ ในแนวทางที่ 1 และ 3 ให้คานวณจานวน User ที่จะต้องจัดซื้อตามจานวนนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีสุดท้าย
ของทุกคณะที่ต้องเข้ารับการสอบ
ประเด็นที่ 2พิจารณากาหนดการจัดสอบ ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
ข้อสรุป
เสนอแนะให้สานักงานวิเทศวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาจากจานวนนักศึกษาที่จะต้องสอบ จานวนชุดข้อสอบที่จะ
จัดหา และงบประมาณในการดาเนินการ เนื่องจากปีการศึกษาและปีงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกัน อาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนกาหนดการดาเนินการจัดสอบให้เหมาะสมกับแผนการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 3พิจารณากระบวนการรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบ
ข้อสรุป
ตามที่ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้พิจารณานากระบวนการรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และประกาศผลการสอบ ผ่านระบบงานทะเบียนฯ (REG) ที่ประชุมเสนอให้นาเข้าระบบของสานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ โดยขอความอนุเคราะห์ระบบจากสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แทนการนาลงระบบ REG
เนื่องจากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษาไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็นเงื่อนไขในการสาเร็จ
การศึกษา ดังนั้น จึงควรมีระบบการสอบแยกออกมาจากระบบงานทะเบียนฯ เพื่อให้นักศึกษาดูข้อมูลเกี่ยวกับ
การสอบของตนเองเท่านั้น
ประเด็นที่ 4พิจารณาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST เทียบโอนกับรายวิชาในกลุ่มภาษาอังกฤษ
วิชาการ และกลุ่มภาษาอังกฤษเลือก
ข้อสรุป

เสนอแนะให้สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดทาหนังสือหารือไปยังคณะศิลปศาสตร์ เพื่อขอให้พิจารณาการนาผล
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST เทียบโอนกับรายวิชาในกลุ่มภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประสานงานร่วมกับคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ
ประสานงานกับสานักคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทาระบบการติดตามการทดสอบ UBU-Test และ Exit Exam
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 กำรจัดทำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2565
นำงสำวจริญดำ บุญจันทร์ หัวหน้ำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่กองแผนงาน ได้แจ้ง
ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
นโยบายแนวทางการจัดทาและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม Data project ใน
ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 และให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้กองแผนงาน ในวันที่
1 กรกฎาคม 2564 พร้อมแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ICT ไปยังสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้ ได้
มอบหมายให้บุคลากรภายในสานักงาน จัดส่งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565 ตามภาระงานที่
รับผิดชอบ และได้รวบรวมเพื่อเสนอที่ประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาตามกรอบแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (2563-2567) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ มาตรการที่ 1 โครงการส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ
กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (2563-2567) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ มาตรการที่
1 โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
2. การเข้าร่วมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2565
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เสนอให้เจ้าหน้าที่ใน
สานักงานพิจารณาตามความจาเป็นโครงการที่จะจัดหรือดาเนินการ โดยแผนและเป้าวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ขอพิจารณาเป็นลาดับตาม
เอกสารประกอบการประชุม (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 1.โครงการ

บริหารจัดการทั่วไป (รวมค่าจ้างเหมาบริการของหน่วยงานจานวน 2 ราย) จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่
ประชุมพิจารณา 812,030 บาท ให้ปรับเพิ่ม 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 872,030 บาท เนื่องจากเพิ่มค่า
ครุภัณฑ์ ICT สานักงาน 2.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนนักศึกษาภูฎาน ค่ากัก
ตัวสาหับนักศึกษาต่างชาติ จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา 378,340 บาท ให้คงเดิม
เนื่องจากงบประมาณส่วนนี้คือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง 3.โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน (Youth Summer
Camp) ตามกลยุทธ์การเข้าเชิงรุกนักศึกษาต่างชาติ จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา
978,700 บาท ให้ปรับลด 688,700 บาท เนื่องจากยังคงต้องปรับตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Covid-19) 4.
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรม จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา
424,100 บาท ให้ปรับลด 234,100 บาท เนื่องจากยังคงต้องปรับตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Covid-19) 5.
โครงการส่งเสริมการสร้างความผูกพัน จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา 113,500 บาท
ยกเลิกโครงการเนื่องจากได้ยุบรวบกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรม 6.โครงการอบรม
ภาษาไทยสาหรับนักศึกษาต่างชาติ จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา 107,700 บาท ให้ปรับ
ลด 52,700 บาท ในหมวดลดหมวดค่าวัสดุไปใช้ส่วนกลาง 7.โครงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ จานวน
งบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิิจารณา 20,000 บาท ปรับลด 10,700 บาท ในหมวดค่าวัสดุให้ไปใช้
ส่วนกลาง 8.โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา 1,508,960
บาท ให้ปรับลด 743,960 บาท ให้ลดจานวนผู้เดินทางตามความจาเป็นเหมาะสม ประหยัด 9.โครงการ
แลกเปลี่ยน รับเข้า-ส่งออก จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา 1,265,000 บาท ให้ปรับลด
153,500 บาท เนื่องจากให้เน้นการให้ทุนแบบบางส่วน (Partial Scholrship) และดาเนินการกิจกรรมร
ร่วมกับ ม.ที่มี MOU ร่วมกัน 10.โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุม
พิจารณา 494,000 ให้คงเดิมเนื่องจากงบประมาณส่วนนี้คือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง 11.โครงการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบและบริการ จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา 1,518,760 บาท ปรับลด 666,060
บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ยังคงเป็นการจัดทา (ร่าง) โครงการจัดตั้ง จึงเห็นควรตัดงบประมาณใน
ส่วนการจ้างบุคลากรออก 12.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุม
พิจารณา 248,000 บาท ให้ปรับลด 23,000 ในหมาดค่าวัสดุให้ไปใช้ส่วนกลาง 13.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถของผู้ออกข้อสอบ จานวนงบประมาณที่ขอเสนอในที่ประชุม
พิจารณา 150,000 บาท ให้ปรับลด 20,000 บาท ในหมวดค่าวัสดให้ไปใช้ส่วนกลาง สรุปงบประมาณที่จะ
ขอรับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจานวนเงิน 5,372,870 บาท และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ มอบนางพัชรินทร์ จงใจ นักวิเทศสัมพันธ์ จัดทาโครงการจัดอบรมนักวิเทศสัมพันธ์
เพิ่มเข้าบรรจุในแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มอบนางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ดาเนินการปรับลดความต้องการครุภัณฑ์ ICT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คงเหลือครุภัณฑ์ที่มี
ความจาเป็น ดังนี้ 1.คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเนื่องจากชารุดใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานาน มีระยะเวลาใช้งานเกิน 8 ปี 2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานาน จานวน 1 เครื่อง 3.ยกเลิกการจัดซื้อแทบเลตเนื่องจาก
สามารถยืมได้จากสานักวิทยบริการ ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติมีความจาเป็นใช้งาน มอบนางสาวนพวรรณ
เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอบถามการตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการลาดับที่
13 อบรมผู้ออกข้อสอบ CEFR ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ว่าจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดาเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
4.2 กำรจัดทำข้อกำหนดและตัวชี้วัดกระบวนงำนหมวด 6 ระดับมหำวิทยำลัย
นำงสำวจริญดำ บุญจันทร์ หัวหน้ำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ แจ้งในที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ตามกรอบการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. 2563-2566 (EdPEx) ฉบับปรับปรุง ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กาหนดข้อกาหนดและตัวชี้วัด ในหมวด 6
กระบวนการจัดการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและกระบวนการ
สนับสนุน และได้มอบหมายให้สานักงานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบกระบวนการหลัก: การบริหารจัดการ
เครือข่าย โดยสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดทาร่าง ตัวชี้วัด (Leading indicators)
และตัวชี้วัดตาม (Lagging indicators) ตามเอกสารประกอบการประชุม 1 โดยสานักงานวิเทศสัมพันธ์
สามารถแก้ไข/ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม และส่งคืนสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (2563-2567) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ มาตรการที่
1 โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
2. การเข้าร่วมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)กาหนดข้อกาหนดและตัวชี้วัดกระบวนงานหมวดที่ 6 ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งในที่ประชุมขอถอนวาระการประชุมเนื่องจาก
ต้องรอการกาหนดตัวชี้วัดกับสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ซึ่งจะนัดประชุมในสัปดาห์
หน้า
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 ข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำต้นแบบระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกลำง สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
นำงสำวจริญดำ บุญจันทร์ หัวหน้ำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยสานักงานอธิการบดี
ได้กาหนดแผนดาเนินงานเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บ/รวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลสถิติการดาเนินงานของหน่วยงาน กองแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักจึงขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในการส่งแจ้งข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้กองแผนงานนาไปประกอบการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
เสนอที่ประชุมพิจารณา กาหนดขอบเขตข้อมูลสารสนเทศของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ที่จะนาไปรวบรวม/
เผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอเสนอ (ร่าง) ข้อมูลสาหรับการพัฒนาต้นแบบ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 1 นักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา 2 นักศึกษาและ
บุคลากรแลกเปลี่ยน 3 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและกิจกรรมความร่วมมือ 4 อาคันตุกะ
ต่างประเทศ 5 ทุนการศึกษา วิจัย อบรม สัมมนาในต่างประเทศ 6 อบรมแนะแนวเตรียมสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษา 7 การจัดสอบวัดความรู้ทางภาษา
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ
4.4 กำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบภำษำ
นำงสำวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข นักวิเทศสัมพันธ์ ขอเสนอ (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2563-2567)
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562ในวันที่ 28กันยายน 2562
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 9ด้าน ที่มีกรอบแนวคิดมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา กระทั่งได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2562ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและปัจจัย
ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมองถึงการเปลี่ยนแปลงและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะข้างหน้าที่จะมีผล
ต่อทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศและของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสังคมโลก
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มด้านต่างๆ ของโลก เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ และใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ได้จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ในประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
ภาษาต่างประเทศ โดยกาหนดเป้าหมายให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษาในครั้งนี้ เป็น
ศูนย์กลางการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษา และมีหลักสูตรอบรมเตรียมสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศที่ให้บริการแก่นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง
โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกทดสอบวัดความรู้ หรือเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามความ
สนใจและเหมาะสมกับระดับความรู้ของตนเองได้
กฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2555
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
. (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ขอให้ปรับ (ร่าง) โครงการ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา ดังนี้ 1.เปลี่ยนชื่อเป็น UBU Center for Language Testing Center
and Services 2.เพิ่ม แหล่งข้อมูลอ้างอิงของประกาศมหาวิทยาลัย ในหลักการและเหตุผล 3.ปรับโครงสร้าง
และจัดองค์กร โดยไม่มีผู้อานวยการ ให้อยู่ภายใต้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 4.
ปรับลดงบประมาณรายจ่ายในส่วนงบจ้างบุคลากรเนื่องจากบุคลากรยังคงอยู่ภายใต้สานักงานอธิการบดี 5.เพิ่ม
ค่าเป้าผลผลิตขึ้นในปี 2565-2567 6.ปรับแผนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษา ในประจาปีงบประมาณ 25642566 ยังคงเป็น ร่างจัดศูนย์ทดสอบภาษา จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษา
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
4.5 แผนกำรประชำสัมพันธ์และกำรเตรียมกำรเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษำต่ำงชำติทั้งในหลักสูตรและระยะ
สัน้
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก
ดังนี้ มอบนางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทารายละเอียด
ทุนการศึกษาที่จะจัดสรรให้ชาวต่างชาติ และสารวจความต้องการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาและการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจาปีการศึกษา 2565 ไปยังทุกคณะ มอบนางพัชรินทร์ จงใจ นักวิเทศ
สัมพันธ์ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
4.6 กำรหำแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรได้แลกเปลี่ยน นอกจำก fulbright
ข้อเสนอแนะคณะกรรมกำร
ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่
ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายให้สานักงานวิเทศสัมพันธ์ แสวงหาทุน
ภายนอกทั้งนี้ มอบนางพัชรินทร์ จงใจ เสนอ (ร่าง) โครงการในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ

ปิดประชุมเวลำ 14.00 น.

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยเลขานุการประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
เลขานุการประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ประธานประชุมสานักงานวิเทศสัมพันธ์

