
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ  1 / 2560 

เม่ือวันจันทรท์ี่  3  เมษายน  2560 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์       ประธานกรรมการ 

2. นายนพพร  ช่วงชิง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร          กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

6. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาสงัคมศาสตร์    กรรมการ 

7. นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์         กรรมการ 

8. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9. นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ลาประชุม 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 

3.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      ลาประชุม 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ  อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
4.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นางวรัครศริิ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น.  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ  ได้กล่าว
เปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

     -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  

  -ไมม่ี- 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ รายนางสาวณัฎยา  ศรีศักดา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ รายนางสาวณัฎยา   

ศรีศักดา  ซึ่งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1308/2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554   ได้อนุมัติให้นางสาว 

ณัฏยา ศรีศักดา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร ด้วยทุนเรียนดี 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 และได้รับ 

อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจากสํานักงานดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ  (ส.น.ร.) จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก ม ี

กําหนด 11 เดือน 25 วัน ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 และครั้งที่ 2 มีกําหนด 1 ปี 1  

วัน ต้ังแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  น้ัน 

เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างเรียบเรียงข้อมูลวิทยานิพนธ์ เรื่อง “A study of Vietnamese 
International students’  psychological, sociocultural and academic adjustment at a Thai University” 
โดยมี ดร. Tony Young เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 3 มีกําหนด 6 เดือน  

1 วัน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 ด้วยทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 
 
  4.2  การแจ้งเวียนการยืมเงนิทดรองจ่ายคณะศลิปศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของสํานกังาน
ตรวจสอบภายใน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาการแจ้งเวียนการยืมเงินทดรองจ่ายคณะศิลปศาสตร์ 

ตามข้อเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดดังเอกสาร 

ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้งานการเงิน ปรับแก้ไขและนํามาเสนอต่อที่ประชุมคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1. ข้อ 1 การยืม-คืนเงินทดรองราชการ  ขอให้ปรับลดระยะเวลาในการย่ืนบันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
ทดรองจ่ายฯ ก่อนเดินทางไปราชการ / ก่อนจัดกิจกรรมหรือโครงการ  จาก  2-3 สัปดาห์ เป็น 1-2 สัปดาห์ 

  2.  ข้อ 3 การออกหนังสือทวงถาม  ขอให้ตัดข้อ 3.1 ออก โดยให้นํามาระบุไว้ในข้อ 3.2  ซึ่งคณะจะ
ออกหนังสือทวงถาม 4 รอบ/ปี 
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  3. ข้อ 4 ขอให้แยกออกเป็น 2 เรื่อง  โดยระบุให้ชัดเจน ได้แก่ การส่งเอกสารเบิกจ่ายและคืนเงิน
กิจกรรม/โครงการ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่รับเงิน  และการไปราชการภายในระยะเวลา 15 วัน 
หลังจากเดินทางกลับจากปฏิบัติราชการ 

  4. ข้อ 5.5 ขอให้ปรับข้อความเป็น “หากมีกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะ” 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

  - ไม่ม ี–  

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี – 
 

เลิกประชุมเวลา  17.45  น. 
 
 
 
 
 

              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                         (นางสาวพัชรี  ธานี)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ        
            ผู้จดรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม   
                         

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม  2560 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 

               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ 


