
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  12 / 2555 

วันจันทรท์ี่  24  ธันวาคม  2555   เวลา  12.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  6  ชั้น  1  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   กรรมการ   

4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

5.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์       กรรมการ 

8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    ผู้แทนคณาจารย์                 กรรมการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ติดราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย               ติดราชการ 

3.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์                                            ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    12.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 

ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - 
 

ระเบยีบวาระที่ 2        เรื่องรบัรองรายงานการประชุม       
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณากิจกรรมในรายวชิา / หลักสูตร   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร  ดังนี้ 

1. กิจกรรมในรายวิชา / หลักสตูรที่ใช้งบประมาณเกิน  50,000  บาท   จาํนวน  2  โครงการ 

รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม หลักสูตร วันจัด ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. กิจกรรมเรียนรู้แหล่งโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์เมืองโบราณอยุธยา 

ประวัติศาสตร์ 
11-14 มีนาคม 

2556 
นางอภินันท์  สงเคราะห์ 66,875 

2. กิจกรรมการปฏิบัติการทางภาษาและ
วัฒนธรรม แคมของ 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 
25-27 มกราคม 

2556 
นางสาววรรณภา  

ชํานาญกิจ 
72,400 

  2.  กิจกรรมในรายวิชาโท ที่ของบประมาณมากกว่าวงเงินที่คํานวณได้ต่อหัวนักศึกษาที่ลงทะเบียน  
จํานวน  1  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม หลักสูตร วันจัด ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) หมายเหตุ 
กิจกรรมเรียนรู้สังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อนบ้านอิน
โดจีน 

- 10-13 
มกราคม 
2556 

รศ.สมหมาย  
ชินนาค 

15,400 1.วิชาโท 
2.คํานวณ 20 % ของเงินได้ คิดต่อ
จํานวนหัวนักศึกษา 42 คนที่ลงทะเบียน
เรียน 
= 42 คน x 200 บาท x 3 หน่วยกิต 
100% = 25,200 บาท 
70% = 17,640 บาท 
20% จาก 70% = 2,528 บาท 
ดังนั้น งบ 20% =2,528 บาท 
 

3. กิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตรที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท  จํานวน 43 โครงการ  
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รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม หลักสูตร วันจัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. กิจกรรมศึกษาประเด็นด้านการพัฒนา
สังคมชนบท 

การพัฒนาสังคม 
26 มกราคม 

2556 
อ.ปิ่นวดี 

ศรีสุพรรณ 
16,000  

2. กิจกรรมอบรมครูนักพัฒนา ครั้งที่ 1 การพัฒนาสังคม 
18 มกราคม 

2556 
อ.ปิ่นวดี 

ศรีสุพรรณ 
16,400  

3. กิจกรรมเข้าสู่วัยทองอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาสังคม 
1 กุมภาพันธ์ 

2556 
อ.นพพร 
ช่วงชิง 

7,700  

4. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานศาลจังหวัด
เดชอุดม  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

การพัฒนาสังคม 
23 มกราคม 

2556 
อ.ตระการ   
ถนอมพันธ์ 

6,880  

5. กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตพัฒนา
สังคม 

การพัฒนาสังคม 
21 ธันวาคม 

2555 
อ.ปิ่นวดี 

ศรีสุพรรณ 
10,000  

6. กิจกรรมการทัศนศึกษาประกอบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา1451250 
สิทธิมนุษยชน 

การพัฒนาสังคม 
4,11 

กุมภาพันธ์ 
2556 

ผศ.ประจัน 
มณีนิล 

8,000  

7. กิจกรรมการทัศนศึกษาประกอบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา1451232 
ยุติธรรมชุมชน 

การพัฒนาสังคม 
24 มกราคม 

2556 
ผศ.ประจัน 
มณีนิล 

2,600  

8. กิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กฏหมาย
กับสังคม 

การพัฒนาสังคม 
6,13 

กุมภาพันธ์ 
2556 

อ.ประจัน 
มณีนิล 

8,600 
ศึกษา
ท่ัวไป 

9. กิจกรรมการศึกษาชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาสังคม 
5 มกราคม 

2556 
อ.เหมวรรณ 
เหมะนัค 

5,640  

10. กิจกรรมชีวิตชาวบ้านท่ามกลางความ
ขัดแย้งไทย-กัมพูชา 

การพัฒนาสังคม 
26-27 
มกราคม 
2556 

อ.พลวิเชียร 
ภูกองไชย 

8,000  

11. กิจกรรมการบริหารงานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

นิเทศศาสตร์ 
11 มกราคม 

2556 
อ.นริศรา 
แสงเทียน 

11,000  

12. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
อุบลราชธาน ี

นิเทศศาสตร์ 
14 มกราคม 

2556 
อ.แพรวพรรณ  
อัคคะประสา 

6,600  

13. กิจกรรมก้าวแรกของคนทําหนังแบบ
มีอนาคต 

นิเทศศาสตร์ 
10 มกราคม 

2556 
อ.จีณัฐชะญา   
จีปณัฐิกาญจน ์

15,660  

14. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงพิมพ์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นิเทศศาสตร์ 
26 ธันวาคม 

2555 
อ.นริศรา 
แสงเทียน 

600  

15. กิจกรรมการสื่อสารกับการพัฒนา
ของชุมชนบ้านบวัเทิง 

นิเทศศาสตร์ 
19 มกราคม 

2556 
อ.สุรศักด์ิ 
บุญอาจ 

11,292  

16. กิจกรรมนิเทศศาสตร ์: บรรเจิด#3 นิเทศศาสตร์ 
24 มกราคม 

2556 
อ.ธีระพล 
อันมัย 

20,000  

17. กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติการนํา
เที่ยว ณ สถานที่จังหวัดนครราชสมีา 

การท่องเที่ยว 
1-3 

กุมภาพันธ์ 
2556 

อ.สุวภัทร 
ศรีจองแสง 

60,000 
ไม่ใช้งบ
หลักสูตร

ฯ 
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กิจกรรม หลักสูตร วันจัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

18. กิจกรรมการเรียนรู้การสื่อ
ความหมายทางการท่องเที่ยว ณ จังหวัด
นครราชสีมา 

การท่องเที่ยว 
25-27 
มกราคม 
2556 

อ.สุวภัทร 
ศรีจองแสง 

60,000 
ไม่ใช้งบ
หลักสูตร

ฯ 
19. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพิธีการเข้า
ออกนอกราชอาณาจักร ณ สํานกังาน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร (สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว 2) และวัดพระธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม 

การท่องเที่ยว 
18 กุมภาพันธ์ 

2555 
อ.ตระการ   
ถนอมพันธ์ 

5,980 
ไม่ใช้งบ
หลักสูตร

ฯ 

20. กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใน
รายวิชาการวางแผนและนโยบายการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 

12 มกราคม 
2556 

อ.ยุวดี 
จิตต์โกศล 4,400   

21. กิจกรรมการเรียนรู้การตลาดการ
บัญชีละการเงิน ของธุรกิจการท่องเที่ยว
ในเขตภาคกลาง ฯ การท่องเที่ยว 

1-3 
กุมภาพันธ์ 

2556 อ.ปริวรรต  สมนึก 36,590   
22. กิจกรรมการเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ภาคสนามเพื่อการวิจัยและการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยว และการถ่ายทอด
บทเรียนการวิจัยจากพี่สู่น้อง 
 การท่องเที่ยว 

9-10 
กุมภาพันธ์ 

2556 อ.ปริวรรต  สมนึก 

17,820 
 
 

  
 
 

23. กิจกรรมการเรียนรู้การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของดีเมืองอุบล การท่องเที่ยว 

16-17 
กุมภาพันธ์ 

2556 อ.ปริวรรต  สมนึก 23,880   
24. กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตการท่องเที่ยว
รุ่นที่ 11 การท่องเที่ยว 

23 ธันวาคม 
2555 อ.ปริวรรต  สมนึก 20,000   

25. กิจกรรมวรรณกรรมและศิลปะแขนง
อื่น 

ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 

11 มกราคม 
2556 

อ.ปรียาภรณ์   
เจริญบุตร 14,000   

26. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียม
ความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 

ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 

23 มกราคม 
2556 

อ.สุวิภา 
ชมภูบุตร 6,400   

27. กิจกรรมการแนะแนวอาชีพก่อนออก
ฝึกงาน สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 

ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 

13 กุมภาพันธ์ 
2556 

อ.สุวิภา 
ชมภูบุตร 23,900   

28. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา ม.อุบล ประวัติศาสตร์ 

9 มกราคม 
2556-20 
กุมภาพันธ์ 

2556 

อ.จักรพันธ์ 
แสงทอง 

20,000 
ศึกษา
ท่ัวไป 

29. กิจกรรมยาตราตามรอยอารยธรรม
ขอม 

วิชาโทอินโดจีน
ศึกษา/ภาษาและ
วัฒนธรรมลุ่มน้ํา
โขง 

19 มกราคม 
2556 

อ.ชาญชัย 
คงเพียรธรรม 

1,000 โทเลือก 



 

 

5 

กิจกรรม หลักสูตร วันจัด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

30. กิจกรรมมัคคุเทศก์ภาษาเวียดนาม-
ไทย-เวียดนาม นําเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

ภาษาและ
วรรณคดีเวียดนาม

26 มกราคม 
2556 

อ.สิริวงษ์   
หงษ์สวรรค์ 

5,390  

31. กิจกรรมการฝึกสอนภาษาเวียดนาม
ขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

ภาษาและ
วรรณคดีเวียดนาม

12 กุมภาพันธ์ 
2556 

อ.สิริวงษ์   
หงษ์สวรรค์ 

4,530  

32. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชา
ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยกับการ
สื่อสาร 

ภาษาไทยและการ
สื่อสาร 

10 มกราคม  
ถึง 30 

พฤษภาคม 
2556 

 

ผศ.ชมพูนุท   
ธารีเธียร 

25,000 
ศึกษา
ท่ัวไป 

33. กิจกรรมสุขใจวันตรุษจีน 
ภาษาจีนและการ

สื่อสาร 
12 กุมภาพันธ์ 

2556 
อ.ชิดหทัย   
ปุยะติ 

 
49,000 

 
 

34. กิจกรรมใจประสานใจพี่น้อง 
ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 
16 กุมภาพันธ์ 

2556 
อ.สุรัชดา  คนึงเพียร 30,000  

35. กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 
เมษายน 
2556 

อ.วชิราภรณ์  
กิจพูนผล 

30,000  

36. กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 
24 ธันวาคม 

2555 
อ.วชิราภรณ์  
กิจพูนผล 

20,000  

37. กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 

มกราคม –
กุมภาพันธ์ 

2556 

อ.ทรงพล 
อินทเศียร 

17,800  

38. กิจกรรมศึกษาดูงานกองบิน 21 
ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 
18 มกราคม 

2556 

อ.วชิราภรณ์  
กิจพูนผล/ 

อ.James  Slack 
5,120  

39. กิจกรรมเรียนรู้การปฏิบัติการ
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว 
19-20 
มกราคม 
2556 

อ.พัชรี ธานี 23,300  

40. กิจกรรมเรียนรู้การจัดการ
นันทนาการทางการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว 
26-27 
มกราคม 
2556 

อ.พัชรี ธานี 23,050  

41. กิจกรรมประชุมวิชาการระดับ
ภูมิภาค ASEAN 

การท่องเที่ยว 
19-20 
มกราคม 
2556 

อ.สุวภัทร 
ศรีจองแสง 

24,000  

42. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว 
1 มกราคม 
2556 - 31 

มีนาคม 2556 

อ.สุวภัทร 
ศรีจองแสง 

20,000  

43. กิจกรรมศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ลาว 

 วิชาอินโดจีน
ศึกษา/ภาษาและ

วัฒนธรรม 

11-12 
มกราคม 
2556 

อ.นงลักษณ์   
สูงสุมาลย์ 

2,700 วิชาโท 
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หมายเหตุ  คณะกรรมการกลางบริหารหลักสูตรได้พิจารณาการจัดกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตรเบื้องต้น รวมทั้งการใช้งบประมาณแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตรทีใ่ช้งบประมาณเกิน 50,000 บาท ทั้ง  2  โครงการ  โดยให้ 

ใช้เงินหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

2. ให้สาขาวิชาสังคมศาสตร์พิจารณากิจกรรมเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านอินโดจีน  

ภายในสาขาวิชาก่อน รวมถึงพิจารณางบประมาณที่ขออนุมัติด้วย 

3. อนุมัติกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตรที่ใช้งบประมาณไม่เกิน  50,000  บาท    จํานวน  43   

โครงการ 

  4.  ให้เพิ่มสถานภาพวิชา ได้แก่ วิชาเอก วิชาโท วิชาศึกษาทั่วไป ในช่องหมายเหตุทุกกิจกรรม 
 

4.2  การพิจารณากิจกรรมของรายวชิากลุ่มผูส้อนพลศกึษา 
    

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมของรายวิชากลุ่มผู้สอนพลศึกษา  ขอ 

อนุมัติงบประมาณ  25,280  บาท   ซึ่งคณะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวงเงินในการจัดกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร   

สาขาวิชาละไม่เกิน  50,000 บาท / ภาคการศึกษา  นั้น  ทําให้วงเงินที่ขออนุมัติของสาขาวิชามนุษยศาสตร์เกินวงเงิน 

ที่ต้ังไว้  จึงเสนอให้คณะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ขยายวงเงินในการจัดกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร  เป็นสาขาวิชาละไม่เกิน  60,000 บาท /  

ภาคการศึกษา 

2. แยกการใช้เงินของกลุ่มพลศึกษา  ออกจากสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

3. สามารถใช้วงเงินที่เหลือจากสาขาวิชาอื่น ๆ มาสมทบได้   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  ให้แยกการใช้เงินในการจัดกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร   ของกลุม่ผู้สอนพลศึกษาออกจาก 

วงเงินของสาขาวิชามนุษยศาสตร์     โดยให้ใช้เงินจากหมวดศึกษาทั่วไป   ตามจํานวน  20%   ของเงินนักศึกษาที่ 

ลงทะเบียน   ทั้งนี้   มีผลบังคับต้ังแต่วันที่  24  ธันวาคม  2555  เป็นต้นไป    และใหง้านวิชาการแก้ไขประกาศที่ 

เกี่ยวข้องต่อไป   

  2.  สําหรับการพิจารณาการจัดกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร    ทีใ่ช้เงินในหมวดศึกษาทั่วไป   ให ้

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเป็นผู้พิจารณา 
 

4.3  การพิจารณาขัน้ตอนการเสนอกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการเสนอโครงการ  กิจกรรมในรายวิชา /  

หลักสูตร  ในปัจจุบันต้องผ่านการพิจารณา  4  ขั้นตอน  กล่าวคือ  หลักสตูร   สาขาวิชา   คณะกรรมการกลางบริหาร 

หลักสูตรคณะ   และคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์    ซึ่งประธานหลักสูตรหลายท่านเสนอให้มีการทบทวน 

ขั้นตอนในการพิจารณาดังกล่าว  เพื่อลดภาระในการทํางานที่ซ้ําซ้อนของประธานหลักสูตร 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ลดขั้นตอนการพิจารณากิจกรรมในรายวิชา / หลักสตูร  โดยไม่ต้อง 

ผ่านคณะกรรมการกลางบริหารหลักสูตร  อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการกลางบริหารหลักสูตรยังคงทําหน้าที่เดิม  เช่น   

การช่วยพิจารณาหลักสูตรใหถู้กต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)    การทวนสอบผล 

สัมฤทธ์ินักศึกษา เป็นต้น  สว่นการพิจารณาโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  ให้หลักสตูรและสาขาวิชา  พิจารณาอย่าง 

ละเอียดก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะจะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมที ่

ขออนุมัติงบประมาณเกิน  50,000  บาท    ส่วนกิจกรรมทีใ่ช้งบประมาณไม่เกิน  50,000  บาท    ใหส้าขาวิชาเป็นผู้ 

พิจารณา    นอกจากนั้น   ทีป่ระชุมยังเสนอให้หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจดรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา 

กิจกรรม 
 

4.4  การพิจารณารบัอาสาสมัครชาวจีนจากสํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับอาสาสมัครชาวจีน 

จากสํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮ่ันปั้น)  ประจําปีการศึกษา  2556  ระหว่างมิถุนายน  2556   

ถึงมีนาคม  2557   ซึ่งหลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร   ได้แจ้งว่าประสงค์จะรับอาสาสมัคร  จํานวน  2  อัตรา  ซึ่ง 

อาสาสมัครจะมีค่าใช้จ่ายที่คณะต้องรับผิดชอบ  ได้แก่ คา่ใช้จ่ายสมทบรายเดือน   ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ   

ค่าธรรมเนียม Work permit     และค่าธรรมเนียมต่อวีซา่  คนละ  112,433  บาท    จํานวน  2  คน    รวมทั้งสิน้   

224,866  บาท    

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้รับอาสาสมัครชาวจีนจากสํานักส่งเสริมการเรยีนการสอน 

ภาษาจีนนานาชาติ  (ฮ่ันป้ัน)  จํานวน  2  อัตรา 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- 
ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

- 
 

เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 


