
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  5 / 2556 

วันอังคารที่  28  พฤษภาคม  2556  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์ 

   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  คณะศิลปศาสตร์  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  จัดโครงการ  Mekong  Field  School  Project  2013  โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรูภ้าคสนามข้ามวัฒนธรรม   โครงการ ฯ  จึงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์  12  คน  เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาลงภาคสนาม  และทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยซดินีย์  และนักศึกษาจากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาว  ระหว่างวันที่  9-21  กรกฎาคม  2556  ณ  แขวงจําปาสัก - แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว – จังหวัดมุกดาหาร –  

จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  จะต้องมีคุณสมบัติ คือ สื่อสารภาษาอังกฤษได้  และสามารถใช้ 

ชีวิตร่วมกันในชุมชนของหมู่บ้านในประเทศลาวได้   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  คณะผู้แทนสหภาพยุโรปจะมาเยี่ยมชมคณะและรบัฟังบรรยาย 

  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปจะมาเยี่ยมชมคณะและรับฟังบรรยายใน 

หัวข้อ Academic perspectives on Pak Mun Dam & impacts  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ ใน 

วันที่  31  พฤษภาคม  2556  เวลา  14.30 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.3  การจัดโครงการ  Mekong – Ganga  Dialogue 

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  ร่วมกับองค์กร MPOWER   

และองค์กร  Observer Research Foundation  (ORF)  ประเทศอินเดีย  จัดโครงการ  Mekong-Ganga  Dialogue   

ระหว่างวันที่  26-28  มถิุนายน  2556  ณ  นครเวียงจันทร์  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   และ 

คณะศิลปศาสตร์    โดยในวันที่  27  มิถุนายน  2556   จะมีการจัดอบรมการเขียน   ในประเด็นลุ่มน้ําโขงและคงคา   

เวลา  08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4    โดยให้มีอาจารย์ในคณะเข้าสังเกตการณ์ในการเขียนบทความ  

จํานวน  10 คน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การได้รบัแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่านายชญานนท์   แสงศรจีันทร์   ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์  ต้ังแต่วันที่  28  กันยายน  2555   ในการนี้  คณะจะมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (KM)   เพื่อ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําเอกสารการสอน  และการประเมินการสอน  เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  ในวันที่   

14  มิถุนายน  2556  เวลา  14.45 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4   
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  4 / 2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 4/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

4 / 2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์    ขอยื่นผลงานเพื่อเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ     

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมวิทยา 

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์    ครั้งที ่  

4/2556 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องการยื่นผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา  ของผูช่้วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ ไปยังมหาวิทยาลัย นั้น  ต่อมารองอธิการบดีฝ่าย 

บริหารทรพัยากรมนุษย์  ได้เสนอให้นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะใหม ่ เนื่องจากผลงานที่เป็นหนังสือ 

ต้องได้รับการเผยแพร่แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  4  เดือน  จึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขอตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมเห็นชอบ  ให้นาํเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อพิจารณา 

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม  2556  เพื่อใหท้ันรอบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทาง 

วิชาการของมหาวิทยาลัย   ในวันที่  4  กรกฏาคม  2556 
 

3.2  ขอความอนุเคราะห์สง่รายชื่อผู้แทนคณะเปน็คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  ได้เสนอชื่อ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์  เป็นผู้แทนคณะ  เพื่อเป็นคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การขออนุมัติส่งเกรดชา้     

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  ได้ดําเนินการส่งเกรด 

รายวิชา  1432 231  ประวติัศาสตร์เอเชียใต้  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 

3.4  การตรวจประเมินประกันคณุภาพภายนอก รอบ 3 จาก สมศ. 

   ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายนอก  
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รอบ 3 จาก สมศ. ระหว่างวันที่  7-10  พฤษภาคม  2556  นั้น  คณะศิลปศาสตร์ได้ผ่านการประเมินดังกล่าว  ซึง่ได้รับ 

ความร่วมมือจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะทุกท่านเป็นอย่างดี   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาตัดเกรด  ภาคการศึกษา 3/2555  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการตัดเกรด   ภาคการศึกษา 3/2555   โดยนําเสนอ 

ในภาพรวมแต่ละสาขาวิชา 

1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

น้อยมาก  เกรดในภาพรวมแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่มีข้อสังเกตว่านักศึกษาที่ได้  F  ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าเรียน 

และไม่ค่อยสนใจเรียน 

2. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  เกรดในภาพรวมค่อนข้างตํ่า 

3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์  มีการเปิดรับนักศึกษาในภาคฤดูร้อนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ของนักศึกษา   เป็นการช่วยนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้  ทั้งนี้   เกรดในภาพรวม 

อยู่ในเกณฑ์ดี 

4. สาขาวิชาสังคมศาสตร์  เกรดในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 

5. รายวิชาระดับปริญญาโท  ม ี 2 รายวิชา  ได้แก่ วิชา  Seminar  in  Language  Learning  and  

Teaching  และวิชา  Second  Language  Acquisition 

ทั้งนี้  คณะจะมีการจัดโครงการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการสอน  สําหรับอาจารย์ 

เพื่อให้มีมาตรฐานในการตัดเกรดใกล้เคียงกนั 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และให้ส่งเกรดต่อไปยังกองบริการการศึกษาต่อไป 
 

4.2  การส่งและพิจารณากจิกรรมในรายวิชา / หลักสตูร ภาคการศกึษา  1/2556    

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการส่งและพิจารณากิจกรรมในรายวิชา /  

หลักสูตร   ภาคการศึกษา  1/2556    ซึ่งผา่นที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตร์เรียบร้อยแล้ว   

รายละเอียดดังนี้ 

รายการ ช่วงเวลาส่งเอกสารกิจกรรม หมายเหตุ 

1. การจัดกิจกรรมช่วงวันที่   

17 มิ.ย. 56  - 26  ก.ค. 56 

ระหว่างวันที่ 3 มิ.ย. 56 – 12  มิ.ย. 
56  ที่งานวิชาการ 

2. การจัดกิจกรรมช่วงวันที่  

27 ก.ค. 56  - 15 ก.ย. 56 

ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 56 – 26  ก.ค. 
56  ที่งานวิชาการ 

**เอกสารการจัดกิจกรรมทีส่ง่งาน
วิชาการ ต้องผ่านการตรวจสอบ
งบประมาณจากการเงินและผา่นการ
พิจารณาจากที่ประชุมหลักสตูรและที่
ประชุมสาขาของท่านแล้วอย่างละเอียด 
จากนั้นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรจะแจ้ง
ให้ที่ประชุมกรรมการคณะทราบ  
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  ปรับช่วงระยะเวลาในการส่งกิจกรรม  เป็นดังนี้ 
 

รายการ ช่วงเวลาส่งเอกสารกิจกรรม 

1. การจัดกิจกรรมช่วงวันที่  22 มิ.ย. 56  - 
14  ก.ค. 56 

ระหว่างวันที่  3 มิ.ย. 56 – 21  มิ.ย.  56  ที่งานวิชาการ 

2. การจัดกิจกรรมช่วงวันที่  15 ก.ค. 56  - 
15 ก.ย. 56 

ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 56 – 26  ก.ค.  56  ที่งานวิชาการ 

  2.  หากขออนมุัติงบประมาณน้อยกว่า  50,000  บาท  ให้พิจารณาสิ้นสุดที่สาขาที่ตนสังกัด  แต่ผูล้ง
นามอนุมัติกิจกรรม คือ  คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  3. หากขออนุมัติงบประมาณเกิน  50,000  บาท  ให้นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ 

  4.  กรณีจัดกิจกรรมในช่วงที่สอง ก็สามารถส่งเอกสารกิจกรรมในช่วงแรกได้ 

  5.  ให้เพิ่มในชอ่งหมายเหตุว่า หากไม่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน (พิจารณาจากที่ประชุมหลักสูตร 

และสาขาวิชา)  กิจกรรมนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาในลําดับต่อไป  หรือหากมีกิจกรรมเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน  ที่ไม่ได้ขอ 

อนุมัติไว้ต้ังแต่ต้น  เช่น  การประกวดแข่งขันต่าง ๆ หรือการประชุมสัมมนา   จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ   ในที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ   
 

4.3  การใชเ้งนิรายได้จากโครงการบริการวิชาการ แผนงานลดและแก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยั่งยืน  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการใช้เงินรายได้จากโครงการบริการวิชาการ แผนงานลดและแก้ไข 

ผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยั่งยืน  สืบเนื่องจากศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  คณะศิลปศาสตร์  ได้ศึกษาผล 

กระทบทางสังคมโครงการฝายหัวนา  อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  และดําเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552  

ต่อมาในปี พ.ศ.2555  รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้กรมชลประทานดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ  โดยมีการจัดทํา 

แผนงานลดและแก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยั่งยืน  เป็นระยะเวลา  10  ปี  ทั้งนี้  คณะได้รับมอบหมายจาก 

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลล่างชลประทาน  เป็นผู้ดําเนินงานแผนงานลดและแกไ้ขผลกระทบจากฝายหัวนาอย่าง 

ย่ังยืน  งบประมาณ  4,656,000  บาท  โดยมีการจัดสรรเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 ของงบประมาณ  จัดสรร 

ให้กับมหาวิทยาลัย  ร้อยละ  1.5  ของงบประมาณ  และจัดสรรให้คณะ ร้อยละ  3.5  เป็นจํานวนเงิน  162,960  บาท 

ดังนั้น  นายสุรสม  กฤษณะจฑูะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  จึงเสนอแนวทางการเบิกจ่ายและการใช้เงินจํานวนดังกล่าว  

ดังนี้ 

  1.  เงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและคณะศลิปศาสตร์ทั้งหมด  จะอยู่ในงวดที่สามของการเบิกจ่ายจาก
กรมชลประทาน  ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินงวดดังกล่าว ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2556 

  2.  ส่วนของคา่บํารุงคณะศิลปศาสตร์    ขอให้พิจารณาการนําเงินดังกล่าวไปใช้    โดยให้พิจารณา 

สนับสนุนการพัฒนาโครงการผลิตตําราวิชาการ  การสนบัสนุนกิจกรรมหรือทุนการศึกษาของนกัศึกษา  หรือกิจกรรม 
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อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะเห็นสมควร 

  ทั้งนี้  ที่ประชมุได้นําระเบียบการใช้เงินรายได้มาประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   ให้ใช้เงินรายได้เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม  มา 

สนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ  โดยในปแีรกเน้นใหผ้ลติตําราด้านภาษาในประเทศลุ่มน้ําโขง  ได้แก่  เวียดนาม  ลาว 

และเขมร  ส่วนภาษาอังกฤษให้พิจารณาในปีถัดไป  เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนยังไม่มีความพร้อมในการผลิตตํารา  ทัง้นี้   

ให้นํารายได้จากการผลิตตําราในชุดแรกมาเป็นงบประมาณสําหรับการผลิตตําราของคณะด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 

4.4 การขออนุมัติเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อนรายวชิาในหลักสูตรเก่าที่เปิดใหน้กัศึกษาลงทะเบียนและเรียนร่วมกับวิชา 

ในหลักสูตรใหม่  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อนรายวิชาใน 

หลักสูตรเก่าที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนและเรียนร่วมกับวิชาในหลักสูตรใหม่  รายละเอียด ดังนี้  
 

ลําดับ รายวิชา วิชาที่เรียนร่วม จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

1 1421 203 ภาษาอังกฤษนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 5 

2 1421 205 ภาษาอังกฤษนักศึกษาบริหารธุรกิจ กลุ่ม 1  13 

3 1421 205 ภาษาอังกฤษนักศึกษาบริหารธุรกิจ กลุ่ม 2 6 

4 1421 206 ภาษาอังกฤษนักศึกษามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิง 

วิชาการ 
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5 1421 207 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

6 1421 306 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับนักศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1421 406 ภาษาอังกฤษนักศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 

  ในการนี้  จึงขออนุมัติเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อนดังกล่าว ทั้งรายวิชาที่มีนักศึกษาจํานวนต่ํากว่า 10 คน  

และมากกว่า  10  คน  ในอตัราหน่วยกิตละ  75  บาท /นักศึกษา 1 คน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.5  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา  ของ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  1 คน  ได้แก่  นางสาวปิยาภรณ์  หวานคํา 

ขอเทียบโอนรายวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผล  จํานวน  3  หน่วยกิต  วิชาทักษะการใช้เงินในชีวิตประจําวัน  จํานวน   

3  หน่วยกิต  และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  จํานวน  3  หน่วยกิต  ทัง้นี้  งานวิชาการได้ตรวจสอบแล้วว่าสามารถ 

เทียบโอนรายวิชาได้ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.6  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  6  คน  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  1  คน  รายละเอียด 

ดังนี้ 
แผนการ
ศึกษา ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

ก ข 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ      

นางจีรนัย  จังอินทร์ 5114600038   / 

นางสุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร 5314600076   / 

สาขาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร     

นางสาวกันทนา  ระยับศรี 5114600139   / 

นางสาวนาตยา  ศรีดา 5114600179   / 

นางสาวเพียงใจ  ทาวะรมย์ 5114600203   / 

นางสาวรัตนา  นามปัญญา 5114600214   / 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต     

สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ      

นางแว่นแก้ว  ผิวขํา 5214600068     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.7  ข้อมูลความต้องการพฒันาศักยภาพบุคลากรของคณะศลิปศาสตร์    

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ขอให้จัด 

ทําแผนพัฒนางานวิชาการและแผนพัฒนางานวิจัย  โดยแบ่งเป็น  3  แนวทาง  ดังนี้ 

1. แนวทางที่ 1  เปิดสอบแข่งขันสําหรับบุคคลท่ัวไป  ส่งภายในวันที่  29  กรกฎาคม  2556 

2. แนวทางที่  2  (แนวทาง ก)  พิจารณาจัดสรรจากความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัย  โดยให้รายละเอียดความต้องการของสาขาที่ประสงค์ตามลําดับความสําคัญ  ส่งภายในวันที่  31   

พฤษภาคม  2556 

  3.  แนวทางที่ 3  (แนวทาง ข)  พิจารณาจัดสรรจากผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทียั่งไม่มีข้อ
ผูกพัน  ส่งภายในวันที่  29  กรกฎาคม  2556 

  ในการนี้  ได้เสนอให้แต่ละสาขาวิชาดําเนินการในแนวทางที่ 2 เป็นลําดับแรก  เพื่อส่งข้อมูลใหค้ณะ 

ภายในวันที่  30  พฤษภาคม  2556  โดยใหน้ําแผนการลาศึกษาต่อของแต่ละสาขาวิชาเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูล 

ส่วนแนวทางที่ 1 และ 3  ขอให้ดูข้อมูลการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในสาขาวิชาประกอบการพิจารณา 

มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ    และส่งข้อมลูที่คุณฐิตินันท ์ ภูนิคม    เพื่อรวบรวมส่ง 
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มหาวิทยาลัยต่อไป 
   

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1 แนวปฎิบติัเก่ียวกับข้าราชการซึ่งอยูร่ะหว่างรบัราชการชดใชทุ้นรฐับาล (ก.พ.)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ 

ระหว่างประเทศหรือปฏิบัติงานใด ๆ   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฎิบัติเกี่ยวกับข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการ 

ชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือปฏิบัติงานใด ๆ  ดังนี้ 

ก.พ. จะพิจารณาผ่อนผันใหน้ับเวลาที่บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.)   

ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ขอกลับเข้ารบัราชการต้องเป็นกรณีที่ได้ลาออกจากราชการในขณะที่ยังรับราชการ 

ชดใช้ทุนไม่ครบกําหนดตามสัญญา  แต่ได้กลับมารับราชการชดใช้ทุนแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ไปศึกษาวิชาในต่าง 

ประเทศด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) 

2. กรณีผู้รับทุนมไิด้ลาออกจากราชการ  โดยเป็นการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง 

ประเทศ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  มีกําหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีให้นับเวลาดังกล่าวเป็นเวลาชดใช้ 

ทุนรัฐบาล (ก.พ)  ได้ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเจา้หนา้ทีข่องรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนและอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะอยู่ใน 

ขั้นตอนใด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้พิจารณามีมติวินิจฉัยว่ามีมูลความผิด  ย่อมถือไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

มีความผิดในเรือ่งที่ถูกกล่าวหาร้องเรียน  ผูบั้งคับบัญชาไม่ควรนําเหตุนี้ไปเป็นเหตุผลในการพิจารณาปรับย้าย การเลื่อน 

เงินเดือน การเลื่อนระดับ หรือตําแหน่ง หรือการให้สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ในทางที่เป็นโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  ผลการคดัเลือกนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการระยะสัน้ ของรัฐบาลญี่ปุ่น JENESYS 2.0 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการคัดเลือกนักศกึษาเข้าร่วม 

โครงการระยะสั้น ของรัฐบาลญี่ปุ่น JENESYS 2.0  ซึ่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ผ่านการคัดเลือก คือ นายธนาวุฒิ 

ภักดียา  โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่  23-30  มิถุนายน  2556  ณ  ประเทศญี่ปุ่น 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครจากโครงการ UBU-UH PROJECT 2013 
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   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะมีอาสาสมัครจากฮาวาย 

จากโครงการ UBU-UH PROJECT 2013  เพื่อมาช่วยสอนการสนทนา  จํานวน  5  คน  ได้แก่  Ms.Hami Suzuki   

Mr.Daniel  Farisa   Ms.Jerica Manoa   Ms.Jill Ann M Nishida  และ  Ms.Julia Kim    โดยจะมาปฏิบัติงาน 

ระหว่างวันที่  5 มิถุนายน 2556  ถึงวันที่  5  สิงหาคม  2556  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าที่พักส่วนต่างของอาสาสมัครดังกล่าว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5 การรายงานตวัเข้าปฏิบัติหน้าที่ของครูอาสาสมัครชาวจนี จากฮั่นปั้น 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าครูอาสาสมัครชาวจีน จากฮ่ันป้ัน 

จะเดินทางมาถึงวันที่  28  พฤษภาคม  2556  จํานวน  2  คน   ได้แก่  Ms.Wu Tong  และ  Ms.Shang  Yanra  และ 

เริ่มปฏิบัติงานระหว่างเดือนมิถุนายน 2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557     

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6 โครงการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรคณะศลิปศาสตร์  ในประเทศเวียดนาม 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าโครงการ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์  ในประเทศเวียดนาม  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ  120,000  บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือในตา่งประเทศสําหรับผู้บริหาร  อาจารย์และบุคลากรคณะ 

ศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร  โดยจะเดินทางไปประเทศเวียดนาม 

ภายในวันที่  15  กันยายน  2556  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7 โครงการจัดอบรมบรรยายให้ความรูเ้ก่ียวกับประชาคมอาเซียน  ประจําปีงบประมาณ  2556 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการจัดอบรมบรรยาย 

ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ประจาํปีงบประมาณ  2556  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะดําเนินงานและ 

อนุมัติงบประมาณจํานวน  14,000  บาท   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีมติอนุมัติ 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 แลว้ในคราวประชุม 

ครั้งที่   5/2556   เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2556   จึงทําให้คณะสามารถเปิดรับสมัครนกัศึกษาสาขาดังกล่าวได้ใน 
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ภาคการศึกษา  1/2556 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9   การสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วไป สาขาภาษาเวยีดนามและการสื่อสาร 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วไป สาขาภาษา 

เวียดนามและการสื่อสาร  ดังนี้ 

1. รอบแรก  มีผู้สมัคร  49  คน  มีสิทธ์ิสอบ 26 คน  มาสอบ  11 คน  ผ่านการคัดเลือก  11  คน 

2. รอบสอง  มีผูส้มัคร  40  คน  มีสิทธ์ิสอบ 29 คน  มาสอบ  17 คน  ผ่านการคัดเลือก  17  คน 

รวมมีผู้ผ่านการคัดเลือก  28 คน 

ทั้งนี้  หลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร  จํานวน  5 คน   

ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรคีํา    นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์  นายพุทธราช  

มาสงค์  และนายลําพูน  มีภาพ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10   การจัดทํารายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรตา่ง ๆ   ในภาพรวมของคณะ 

ศิลปศาสตร ์

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่างานหลักสูตรได้จัดทาํแบบฟอร์มเพื่อจัดทํารายงาน 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  ในหลักสูตรให้แก่ทุกหลักสูตร  จากนั้นหลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการจัดทํา 

รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของหลักสูตรและส่งมาให้งานวิชาการครบทุกหลักสูตรแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

รวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลางบรหิารหลักสูตร    คณะกรรมการประจําคณะ     และคณะกรรมการบริหาร 

งานวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11   สรุปจํานวนผลิตเอกสารภายในคณะศลิปศาสตร์  ประจําเดือนเมษายน 2556 

   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ   แจ้งทีป่ระชุมทราบสรุปจํานวนผลิตเอกสาร 

ภายในคณะศิลปศาสตร์  ประจําเดือนเมษายน  2556  ดังนี้ 

   จํานวนเอกสารทั้งหมด  96  เรื่อง  ต้นฉบับที่ส่งพิมพ์ทั้งหมด  2,992  หน้า  จํานวนที่พิมพ์สําเนา 

ทั้งหมด  17,530  หน้า  แยกเป็นเอกสารการเรียนการสอน  8,011  หนา้  และเอกสารสํานักคณบดี  9,519 หน้า 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

6.1  นโยบายและมาตรการในการรบัน้องจัดกิจกรรมรับน้องใหม่  ประจําปีการศึกษา 2556 
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รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ประกาศ 

เรื่อง นโยบายและมาตรการในการรับน้องจัดกิจกรรมรับนอ้งใหม่  ประจาํปีการศึกษา  2556  ทางงานกิจการนักศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์   ได้เล็งเหน็ความสําคัญดังกล่าว   จึงได้ดําเนินการตามประกาศ   โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1.  สําเนาและแจ้งนโยบายการรับน้องใหม่ให้แก่ทีมสโมสรนักศึกษาคณะทราบ  

2.  จัดต้ังคณะกรรมการดูแลกิจกรรมดังกลา่ว  

3.  แจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามประกาศอย่างเคร่งครัดแก่สโมสรนักศกึษาและคณะกรรมการดูแล 

กิจกรรม  

4.  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และซ้อมเชียร์ของคณะ (พ่ีน้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้ม 

ดอกจาน)   ซึ่งประกอบด้วย  คัดกรองนักศึกษากรณีป่วย  ให้ผูส้ังเกตการณ์สามารถเขา้สังเกตการณ์ได้  ตลอดจนม ี

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้จะรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่คณบดีทุกวัน  (วันที่ 3-7 มิถนุายน 2556) 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.2 การดําเนินงานของงานกิจการนักศึกษา 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศนักศึกษา  ในวันที่ 30 พฤษภาคม  2556  ช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัย  ส่วนช่วงบ่าย 

ที่คณะ  เวลา  13.00 น.  ณ  โรงละครคณะ  ดังนั้น  จึงขอเชิญกรรมการบริหารคณะทุกท่านร่วมปฐมนเิทศนักศึกษา 

2. การดําเนินการปรับรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นปัจจุบัน อยู่ระหว่างดําเนินการ  จะแล้วเสร็จ 

ภายในเดือนมิถุนายน  2556 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.3  การพิจารณาขยายเวลาลงเวลาของเจ้าหนา้ที่โสตทัศนปูกรณ ์

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขยายเวลาลงเวลา 

ของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ ์ ในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ จนกระทั่งดึก  และส่งผลให้มา 

ปฏิบัติงานในตอนเช้าสายกว่าปกติ  ซึ่งมีผลกระทบต่อคะแนนประเมินเพิ่มค่าจ้าง 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ ์อยู่ปฏิบัติงานกรณีมีกิจกรรมของคณะ 

ไม่เกินเวลา  20.30  น.   
 

6.4  จํานวนนกัศึกษาคณะศลิปศาสตร์ ปีการศึกษา  2556     

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา  2556  

ในเบื้องต้น  เนื่องจากนักศึกษาสามารถยืนยันสิทธ์ิ  ได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม  2556  มีดังนี้ 

   1.  นักศึกษารบัตรงโควตา   423  คน  เป็นไปตามแผน 
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   2.  นักศึกษา Admission  67 คน 

   3.  นักศึกษาเวียดนามและการสื่อสาร  23  คน   

   4.  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  13  คน 

   5.  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  2  คน 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.5  หารือการจ้างอาจารยพ์ิเศษสาํหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป   

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจ้างอาจารย์พิเศษสําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 

สําหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนมาก   

   ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอว่าอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกควรสอนรายวิชาที่ 

เป็นวิชาเอก  เพื่อให้มีเวลาในการทําวิจัยและงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น  และอาจารย์ท่านอื่น ๆ สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

   ทั้งนี้  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  เสนอขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ 1 อัตรา   

เนื่องจากสาขาต้องรับผิดชอบสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึง่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย  อีกทั้ง 

อาจารย์ในสาขาวิชาได้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้หลายท่าน    นักเรียนทุนของสาขาวิชา   จํานวน  2  คน 

ยังไม่สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนดไว้  คือจะมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้ในช่วงเปิดภาคการศึกษา  1/2556  

รวมถึงนางสาวอารย์ี  เรืองสุขสุด  ขอลาออก     และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง    ต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จงึทําให้อาจารย์ในสาขาวิชามีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน   

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

   1.  เห็นชอบในหลักการใหส้าขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  จ้างอาจารย์พิเศษเป็นรายชั่วโมง  

ช่ัวโมงละ 400 บาท  โดยใช้เงินรายได้คณะ 

   2.  ให้สามารถสอนเกินได้  คนละไม่เกิน  15  หน่วยกิต  หากเกินให้เสนอเรื่องขออนุมัติเป็นรายกรณี 
 

6.6  การเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญีปุ่่น   

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชาได้เสนอชื่อนางสาว 

ณัฐชา  แนวจําปา  นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ช้ันปีที่  3  รับทุนเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพ ฯ   เพื่อ 

ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 5  พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที่  19  ธันวาคม  2556 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 

        


