รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 11/2550
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
3. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. คณบดีคณะนิติศาสตร
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
7. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
8. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร
9. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
10. ประธานสภาอาจารย
11. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
12. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
นายสมบัติ วอทอง
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
กรรมการ
นางฉัตรฤดี ศิริลําดวน
กรรมการ
นายเอกราช บุญเริง
กรรมการ
นายติ๊ก แสนบุญ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการและ
เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
5. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย

ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทวีสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
นายรัชชนนท แกะมา

ผูเขารวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
3. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
4. นายนราธิป อาษารักษ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร
นิติกร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/เปดประชุม...

-2เปดประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดผาน
กฎหมายเกีย่ วกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ มีรายละเอียดในการดําเนินการตาง ๆ โดยมอบหมายใหสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดระเบียบหลักเกณฑตาง ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และหากมีขอแกไขขอใหแจงฝายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัตงิ าน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ.......
ตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดเสนอรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงาน เพือ่ เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และรางประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหพนักงานไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูท างวิชาการ ตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งที่ประชุมมี
ความเห็นใหแกไขและเพิ่มเติมขอความเพือ่ ความสมบูรณ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาในการประชุมคราวหนา นัน้
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ไดดําเนินการแกไข
และเพิ่มเติมขอความแลว ดังนี้
1. ปรับเปนขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับเดียวกัน
/2. เพิ่มเติม...

-32. เพิ่มเติมความจํากัดความ คําวา “ บุคลากร” , “ตํารา” , “คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาลัย หรือหนวยงานที่มฐี านะเทียบเทา”
3. เพิ่มเติมขอความในขอ 5 (3) วา “และไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามที่
กฎหมายกําหนด”
4. แกไขขอความในขอ 6 (2) และ (3) จาก “ครั้งตอไป” เปน “ครั้งที่ 2” และ
“ครั้งที่ 3” ตามลําดับ เพื่อไมใหเกิดความสับสน
5. แกไขขอความในขอ 6 (3) จาก ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจําของคณะ..
ฯลฯ.. เปน ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการของคณะ...ฯลฯ...
6. แกไขขอความในขอ 7 จาก “กรรมการประจําคณะ” เปน “คณะกรรมการ
ประจําคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เทียบเทา”
7. แกไขขอความในขอ 8 (4) จาก “ใหมหาวิทยาลัยสรุปรายงาน...” เปน “ให
มหาวิทยาลัยสงรายงานฉบับสมบูรณ…”
8. เพิ่มเติมเอกสารแนบทายขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
• แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ พูนความรูทางวิชาการ
• แบบรายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุม
1. หลักการและเหตุผลประกอบรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ...
3. แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ พูนความรูทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
4. แบบรายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และใหฝายเลขานุการตรวจสอบขอความใดที่ตองแกไข เพื่อให
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
3.2 การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อรับโอนขาราชการ
ตามที่คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอเรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ (ตําแหนงเดิมของ
นายโสภณ บุญลือ) เพื่อรับโอนขาราชการ ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เนื่องจากทีป่ ระชุมไมมีขอ มูลประกอบการพิจารณาเพียงพอ จึงใหถอนเรื่อง
และใหคณะวิทยาศาสตรมาใหขอมูลในการประชุม นั้น
/คณะวิทยาศาสตร...

-4คณะวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและตัดโอนตําแหนงเพื่อรับ
โอนขาราชการ ซึ่งเดิมตําแหนงดังกลาวไดรับอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปริญญาเอก สาขา Applied
Biosciences” เปน “ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย
หรือสิ่งแวดลอม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2550 นั้น
เนื่องจากยังไมมีผูมีคุณสมบัติเฉพาะตรงกับความตองการภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและตัดโอนตําแหนงเพื่อรับโอนขาราชการ ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
จาก “ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 600
ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอม สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
เปน “ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 600 ปริญญาโท ครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานสอนใหกบั ภาควิชาฟสกิ ส
2. ขออนุมัติตดั โอนตําแหนง จากอัตราเลขที่ 600 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไปตั้งจายทีภ่ าควิชาฟสิกส ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือคณะวิทยาศาสตร ที่ ศธ 0529.7.1.2/9665 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
มติที่ประชุม
เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดตอมหาวิทยาลัยและภารกิจของคณะ ที่ประชุมจึงใหคณะ
วิทยาศาสตรพิจารณาแนวทางในการเปลีย่ นเงื่อนไขการบรรจุและการตัดโอนตําแหนง
3.3 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมมีมติใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สอบถามไปยังคณะ/หนวยงาน ให
ยืนยันคาจางทีจ่ ะขอปรับสถานภาพ และใหชี้แจงสาเหตุของการไมจายคาสวัสดิการ นั้น โครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ ไดดําเนินการสอบถามขอมูลดังกลาวแลวบัดนี้ คณะ/หนวยงานไดมีหนังสือแจงยืนยันขอมูล
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจางชัว่ คราวเปนพนักงานเงินรายได จํานวน 17 ราย ดังนี้

/1) นายอมต..

-51) นายอมต ยอดคุณ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครู สังกัดภาควิชาอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 5 ป 9 เดือน 13 วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 9,210.-บาท คาสวัสดิการ
เดือนละ 3,180.-บาท
2) นายเจนณรงค นามมณี ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป
4 เดือน 15 วัน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,815.-บาท
3) นางสาวณัฐมัย จรูญแสง ลูกจางชัว่ คราว ตําแหนงนักวิทยาศาสตร สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตรชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 2 ป
2 เดือน 6 วัน ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 11,634.-บาท
4) นายชัดชัย แกวตา ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 3 เดือน ทั้งนี้ ใหปรับ
สถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,173.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.บาท
5) นางธีรตา แสนจริง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 3 เดือน ทั้งนี้ ใหปรับ
สถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,173.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.บาท
6) นางสาวธัญญพัทธ สมพร ลูกจางชัว่ คราว ตําแหนงบุคลากร สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 3 เดือน ทั้งนี้ ใหปรับ
สถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,173.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.บาท
7) นางนรินทรทิพย บุญแข็ง ลูกจางชัว่ คราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคณะนิตศิ าสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 3 เดือน ทั้งนี้
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,173.-บาท คาสวัสดิการเดือน
ละ 3,180.-บาท
8) นางสาวยุภาพร ศรีริเลี้ยง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงบรรณารักษ สังกัดคณะนิติศาสตร
มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 7 เดือน 27 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพ
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 8,419.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
9) นางสาวสุดารัตน ดวงตา ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 7 เดือน 27 วัน ทั้งนี้
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,419.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ
3,180.-บาท
/10) นางสาวศศิวิมล …

-610) นางสาวศศิวิมล บูญโสภา ลูกจางชัว่ คราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคณะนิตศิ าสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 1 เดือน ทั้งนี้ ให
ปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,173.-บาทคาสวัสดิการเดือนละ
3,180.-บาท
11) นางสาวเรวดี สายแวว ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน สังกัด
หนวยตรวจสอบภายใน มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 5 เดือน 19 วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,324.-บาท
12) นางสาวรุง อรุณ แสงงาม ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 3 เดือน
29 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,442.-บาท
13) นางสาวแสงเดือน คงนิล ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด
กองคลัง มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 8 เดือน 27 วัน ทั้งนี้ ใหปรับ
สถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,324.-บาท
14) นางสาวมณีวรรณ สาระไทย ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
สังกัดสํานักวิทยบริการ มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 3 ป 1 เดือน ทั้งนี้
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,820.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 2,870.-บาท
15) นายภวนพ อุนไธสง ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป
3 เดือน 29 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ
7,935.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ 2,870.-บาท
16) นางรัชฐา ราตรี ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ป 2 เดือน 28 วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท คาสวัสดิการ
เดือนละ 3,180.-บาท
17) นางสาวกนกภรณ สิงหคํา ลูกจางชัว่ คราว ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา
1 ป 4 เดือน 2 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
7,630.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดชแี้ จงเพิ่มเติมวาคณะนิติศาสตร ไดพิจารณาแลวใหบุคคล
ที่ขอปรับสถานภาพไดรับสวัสดิการทุกราย
/รองอธิการบดีฝายบริหาร...

-7รองอธิการบดีฝายบริหาร ชีแ้ จงเหตุผลที่บุคคลที่ขอปรับสถานภาพไมไดรับคาสวัสดิการ
เนื่องจากตามแนวปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดีผูปรับสถานภาพจะไมไดรับคาสวัสดิการ เนื่องจากตําแหนงที่
ปรับสถานภาพเปนตําแหนงที่สามารถหาบุคคลทดแทนไดงาย และงบประมาณของสํานักงานอธิการบดีมีจํากัด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ชีแ้ จงวาตามแนวปฏิบัติของคณะ บุคคลใดที่ปฏิบัติงานครบ 2 ป
คณะจะมีเงินเพิ่มพิเศษให ในรายของ นายเจนณรงค นามมณี ยังปฏิบัติงานไมครบ 2 ป จึงยังไมไดรับเงินเพิม่
พิเศษ สวนรายของ นางสาวณัฐมัย จรูญแสง คณะไดเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษในคาจางแลว จึงไมใหไดรับคา
สวัสดิการอีก
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
ของขาราชการที่มีอัตราเงินเดือนหลายอันดับ (ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย ครู
บรรณารักษ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักวิจัย และนักเอกสารสนเทศ) และกรณีผูชํานาญการระดับ 7-8
ซึ่งไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ รวมจํานวน 30 ราย ดังนี้
1) กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2550 จํานวน 28 ราย
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานอาคารสถานทีแ่ ละ
ยานพาหนะ
นายสุพัฒน เงาะปก

2

กองคลัง
นางแสงรัชนี อเนกคุณวุฒิ

3

คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาสัตวศาสตร
นายนนทกรณ อุรโสภณ

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิชาการเกษตร 7
ชํานาญการ

7

19,350 .-

8

19,440.-

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 7 ชํานาญการ

7

18,180 .-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

อาจารย

5

12,820.-

6

ตําแหนง

ขั้น

12,880.-

หมายเหตุ

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

/ลําดับที่ 4 นายสมชาย...

-8ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

4

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นายสมชาย สินชัยสุข

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350.-

8

19,440.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

5

นางสุดารัตน หอมหวล

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

6

นางสาวระวิวรรณ
แกวอมตวงศ

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,440.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

7

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร
และสถิติ และคอมพิวเตอร
นางสาววาสนา เหงาเกษ

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

8

นางกุลธรา มหาดิลกรัตน

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

9

ภาควิชาเคมี
นายสุวัฒน ผาบจันดา

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

นางสาวสมจินตนา
ทวีพาณิชย

อาจารย

4

10420.-

5

10,470.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

ภาควิชาฟสิกส
นายชาญเรืองฤทธิ์
จันทรนอก

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

12

ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นางสาวชิดหทัย เพชรชวย

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

13

นางพิชญาภรณ สุวรรณกูฏ

อาจารย

4

10,420.-

5

10,470.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

14

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นางวิภาดา สนองราษฎร

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350.-

8

19,440.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

15

นายสมภพ สนองราษฎร

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350.-

8

19,440.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

10

11

19,350.-

8

/ลําดับที่ 16 นายบรรชา...

-9-

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

16

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายบรรชา บุดดาดี

ผูชวยศาสตราจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

17

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายระพีพันธ ปตาคะโส

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

18

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายทวีศักดิ์ วังไพศาล

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350.-

8

19,440.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

19

นางสาวธนภร ทวีวุฒิ

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

20

นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

21

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นายเมชฌ สอดสองกฤษ

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

22

นางสาวเสาวดี กงเพชร

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

23

นางสาวไพรชล อินทนูจิต

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

นางสาวอารีรัตน เรืองกําเนิด

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

นายจักรฤทธิ์ อุทธโธ

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

นางธิราพร ศรีบุญยงค

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

นางสาวณัฎยา ศรีศักดา

อาจารย

5

12,820.-

6

12,880.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

ชางพิมพ 7
ชํานาญการ

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550

24
25
26
27

28

โครงการจัดตั้งสํานักบริหาร
ทรัพยสินและสิทธิประโยชน
นายนรา พิมพพันธ

/2) กรณีปรับวุฒ.ิ ..

- 10 2) กรณีปรับวุฒิ จํานวน 1 ราย
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
นายศุภฤกษ จันทรจรัสจิตต

อาจารย

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

5

13,110.-

6

ขั้น

หมายเหตุ

13,240.- - ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน
2550

3) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 ราย
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นางอชิรญาณปวริศกร
วัฒนโกศล

มติที่ประชุม

ผูชวยศาสตราจารย

ระดับ

7

ขั้น

24,230.-

เลื่อน
เปน
ระดับ
8

ขั้น

หมายเหตุ

25,450.- - ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม
2550

รับทราบ

4.2 บุคลากรลาศึกษา
เพื่อเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 จึงมีมติเกี่ยวกับการขออนุมัติลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
ปฏิบัติงานวิจยั ของพนักงานวาหากเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนด ใหงานการเจาหนาที่
กองกลาง ดําเนินการโดยไมตองนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แตเพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลทราบความเคลื่อนไหวของบุคลากร
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา
จํานวน 2 ราย คือ
/1. นายธนเชษฐ …

- 11 1. นายธนเชษฐ วิสัยจร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอภายในประเทศ ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร
(ความสัมพันธระหวางประเทศ) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน
2550 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยไดรบั คาจางระหวางลาเดือนละ 9,161.- บาท
2. นายกฤษณ ศรีวรมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) ตําแหนงอาจารย
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอภายในประเทศ ระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2550
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ 11,099.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวอัญชลี สําเภา ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 ตําแหนงเลขที่ 423 สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Electrechemistry ณ
Karl – Franzens University in Graz ประเทศออสเตรีย ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยจากเงินนอก
งบประมาณ ไดสําเร็จการศึกษาและรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวนั ที่ 8 ตุลาคม 2550
2. นายศุภฤกษ จันทรจรัสจิตต ตําแหนงอาจารย ระดับ 4 ตําแหนงเลขที่ 610
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ณ CASE WESTERNS RESERVE UNIVERSITY ดวยทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และไดรับอนุมัตใิ หลาทําวิจัยหลังปริญญาเอก ณ CASE WESTERNS
RESERVE UNIVERSITY ดวยทุน CASE WESTERNS RESERVE UNIVERSITY ไดสําเร็จการศึกษา
และรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการ ตั้งแตวนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2550
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การจางพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะนิติศาสตร โดยใชเงินรายไดคณะนิติศาสตร จํานวน 6 ราย
ดังนี้
/ลําดับที่ 1 นางสาววัชโรบล...

- 12 ที่
1

2

สังกัด/ชื่อ - สกุล
นางสาววัชโรบล ชวงชิง

นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะนิติศาสตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขากฎหมายระหวางประเทศ

คณะนิติศาสตร

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,320.-

5,446.-

29 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

361

9,320.-

5,446.-

26 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2551

358

9,320.-

5,446.-

22 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

360

9,320.-

5,446.-

29 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

357

9,320.-

5,446.-

25 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

362

8,869.-

4,928.-

1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2551

เลขที่

เดือนละ

359

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3

4

นายศรัณย งามอัครไพบูลย

นางสาวรุงรัตน ธนบดีธาดา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะนิติศาสตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขากฎหมายระหวางประเทศ

คณะนิติศาสตร

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5

6

นายตรีเนตร สาระพงษ

นายอรรถพงศ กาวาฬ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะนิติศาสตร

นิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะนิติศาสตร

และเนติบัณฑิต จากสํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
หมายเหตุ ลําดับที่ 6 ยายและตัดโอนตัวบุคคลจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 ความคืบหนาของการจัดทํารางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดวย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดพิจารณา
กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณทีพ่ ึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามความในมาตรา 14 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ความละเอียดทราบแลว นัน้
/บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย...

- 13 บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ไดดําเนินการรางขอบังคับดังกลาวเสร็จสิ้นแลว
และขอ 9 ตามประกาศ ก.พ.อ. กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โครงการจัดตั้งกองกฎหมายจึงไดขอความ
อนุเคราะหใหอนุกรรมการสภาอาจารยดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ เมื่อการดําเนินการแลวเสร็จจะได
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายใหสภาอาจารยดาํ เนินการจัดทําประชาพิจารณ แลวนําเสนอ
ความเห็นของประชาคมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 2 ราย ทั้งนี้ การดําเนินการไดผานขั้นตอน
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม.และมหาวิทยาลัยกําหนดไวเดิม และหลักเกณฑ ก.พ.อ.ใหม กรณีใหประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงเพิ่มเติมตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2550 เรียบรอยแลว ดังนี้
1) ตามที่ นายพุทธินันท บุญเรือง ตําแหนงนายชางเทคนิค 5 ระดับ 5 สังกัด
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนายชาง
เทคนิค ชํานาญการ ระดับ 6 ตั้งแตวนั ที่ 19 มีนาคม 2550 นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดดําเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑและ
วิธีการ ก.ม.และมหาวิทยาลัยกําหนด และดําเนินการเพิม่ เติมในสวนหลักเกณฑ ก.พ.อ.กําหนดใหมเรียบรอยแลว
บัดนี้ ไดรับการประเมินครบถวนแลว ปรากฏวา ผานตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด ประธาน จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแตงตัง้ ให นายพุทธินันท บุญเรือง ตําแหนงนายชางเทคนิค 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 21 อัตรา
เงินเดือน 15,150 บาท สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนง
นายชางเทคนิค 6 ระดับ 6 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 15,840 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2550
2) ตามที่ นายเทวิน ศรีดาโคตร ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6
สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 นั้น
/โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่...

- 14 โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดดําเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑและ
วิธีการ ก.ม.และมหาวิทยาลัยกําหนด และดําเนินการเพิม่ เติมในสวนหลักเกณฑ ก.พ.อ.กําหนดใหมเรียบรอยแลว
บัดนี้ ไดรับการประเมินครบถวนแลว ปรากฏวา ผานตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด ประธาน จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแตงตัง้ ให นายเทวิน ศรีดาโคตร ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
244 อัตราเงินเดือน 16,190 บาท สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทย-บริการ ดํารงตําแหนง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 16,490 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.2 การขอกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 7 - 8
งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงประวัตแิ ละผลงาน
ของ สิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร ตําแหนงนักประชาสัมพันธ 6 ระดับ 6 เลขที่ตําแหนง 5 สังกัด
งานสารบรรณ กองกลาง โดยงานสารบรรณ กองกลาง ไดขอหารือประเด็นโครงสรางการแบงสวนงานของ
สํานักงานอธิการบดีฯ และกรณีการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของบุคคลดังกลาว
ดังนั้น จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการขอกําหนด
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 7-8 ของสิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร ดังนี้
1. สังกัดหนวยงานในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการตามโครงสราง
2. ภาระงานในการปฏิบัติงานในการขอกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญ
การ 7-8
ขอมูลประกอบการพิจารณ
1. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.2.1/1724 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
2. กรอบอัตรากําลังที่อนุมัติชํานาญการ
3. มาตรฐานตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 7-8
/มติที่ประชุม…

- 15 มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการประเมิน สิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร ไปตามขั้นตอน
เมื่อผานประเมินใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแตงตั้ง และพิจารณาหนวยงานใหบุคคล
ดังกลาวไปปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

11.15 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

สุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
1/2551
ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

