
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 7/2551 

วันศุกรท่ี  11  กรกฎาคม  2551  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ          ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์         กรรมการ 
3.  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา   กรรมการ 
4. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายเรวัติ  ชัยราช                           กรรมการ 
5.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร นายปรีชา  บญุทํานุก           กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
7.  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร                  กรรมการ 
8.  (แทน)คณบดีคณะบรหิารศาสตร นางสริญญา  พินิจชัย           กรรมการ 
9.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะศลิปประยุกตฯ นางสาวปยะนนัท กรินรักษ         กรรมการ 
10.(แทน) รักษาราชการคณบดีคณะรัฐศาสตร  นายเอกราช  บุญเริง           กรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาดี                 กรรมการ 
12.  ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ         กรรมการ 
13.ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา                   กรรมการ      
14.รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการ 
                  และเลขานุการ 
ผูไมมาประชมุ 
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา   ติดราชการ 
2.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา  ติดราชการ  
3.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   ติดราชการ 
 
ผูรวมประชุม 
1.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร 6 ระดับ 6 
2.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
3.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 
4.  นายนราธิป  อาษารักษ   นิติกร 
5.  นายศรัณยธร  ปนคํา   บุคลากร 

/เปดประชุมเวลา... 
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เปดประชุมเวลา  09.45 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ประธาน  แจงที่ประชุมทราบการดําเนนิการกรณีอาจารยถูกเจาพนักงานตํารวจแจง   
ขอกลาวหากระทําอนาจารและปรากฏตามสื่อมวลชน  โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน     
การกระทําความผิดทางวินยั  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย  ซ่ึงทุกอยางนาจะดําเนินไปไดตาม
พยานหลักฐานที่มี  สวนคดคีวามใหขึน้อยูกับคูกรณี  และทานนายกสภามหาวิทยาลยัไดมีสาสนถึงบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยขอใหบุคลากรรวมมอืกันแกปญหา ปรึกษาหารือกนั  ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั   
ในเรื่องตาง ๆ ใหอภยักนั เพือ่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี 6/2551 
เม่ือวันท่ี 13  มิถุนายน  2551 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  6/2551  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2551 
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1 เล่ือนระดับขาราชการ 
รองอธิการบดฝีายบริหาร    เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ได 

รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินใหดํารงตําแหนงในระดบัที่สูงขึ้น 2  ราย  ด ังนี้ 
(1)  เล่ือนระดับขาราชการเงนิเดือนถึงขัน้ต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมิน  จํานวน  1 ราย 

ลําดับ 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 

สํานักงานอธิการบดี 
กองบริการการศึกษา 
นางสาวศศิธร  พันธุคํา 

 
 
นักวิชาการศึกษา 

 
 

5 

 
 

17,030.- 

 
 

6 
  

  
 

17,910.- 

 
  

-  ตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2551 

/(2) เล่ือนระดบั... 
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(2)  เล่ือนระดับขาราชการเงนิเดือนถึงขัน้ต่ําของอันดับถัดไป    จํานวน  1  ราย 
ลําดับ 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 
 
 
  

คณะศิลปศาสตร 
สํานักงานเลขานุการ 
นางสาวปรียาภรณ  เจริญบุตร 
 
   

 
 
อาจารย 
 
 
  

 
 

5 
 
  

 
 

13,110.- 
 
   

 
 

6 
 
 
  

  
 

13,240.- 

 
  
-  ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม  2551 
 

  

 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
   4.2  บุคลากรลาศึกษาตอ 

รองอธิการบดฝีายบริหาร  เสนอที่ประชุมทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ  
จํานวน    

6   ราย   คือ   
   1.  นางพรพิพฒัน    แกวกลา   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   
สังกัดคณะบริหารศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม     ณ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  ดวยทุนสวนตัว  มีกําหนด  3  ป  ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2551  ถึง
วันที่  31  พฤษภาคม  2554   โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ  10,910.-  บาท 
   2.  นางสาวเพ็ญภัคร    พื้นผา   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  
สังกัดคณะบริหารศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา  ณ   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ดวยทนุสวนตวั    มีกําหนด  3  ป  ตั้งแตวนัที ่ 1  มิถุนายน  2551  ถึงวันที่  31  
พฤษภาคม  2554     โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ 10,283.-  บาท 
   3.  นายประดษิฐ    แปนทอง   พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย    
สังกัดคณะนิตศิาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชากฎหมายเอกชน  ณ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดวยทนุสวนตวั  โดยใชเวลาราชการบางสวน  มีกําหนด  3  ป  ตั้งแตวนัที่ 1 มิถุนายน 
2551  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม   2554   โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษาตอ  เดือนละ  9,785.- บาท  และคา
สวัสดิการเดือนละ  4,928.- บาท 
   4. นางสาววิศรุตา   โมราชาติ   พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย    
สังกัดคณะศิลปศาสตร   ไดรับอนุมัติใหพกัการจาง  เพื่อลาศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา  ณ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ดวยทุนอุดหนนุคณะศิลปศาสตร   มีกําหนด  2  ป  ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2551         
ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2553 

/5.  นางสาวนรา...  
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   5.  นางสาวนรา    หัตถสิน   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สังกัด
คณะบริหารศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศกึษาระดับปริญญาเอก  สาขา  Languages Culture and Art   เนนดาน 
Sustainable Tourism   ณ   Tilburg  University  ประเทศเนเธอรแลนด   ดวยทุนการศกึษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ เพื่อ
สรางเครือขายวิจัยระดับแนวหนา   ภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา  มีกําหนด  4  ป  ตั้งแตวันที่  16  มิถุนายน  2551  ถึงวันที่   15  มิถุนายน  2555   โดยไดรับ
คาจางระหวางลาเดือนละ  13,620.- บาท  
   6.  นายเฉลิมชยั    วงศรักษ     พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   สังกดั
คณะศิลปศาสตร   ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร  European  Master in Higher  Education   
(HEEM)   ณ   University of  Aveiro,  Portugal, the  University of Tampere, Finland  และ  University of Oslo,  
Norway   ดวยทุน  Erasmus  Mundus  ประจําป  2551  จากสหภาพยุโรป   มีกําหนด  1  ป  10  เดือน  ตั้งแตวันที่       
1  สิงหาคม  2551  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2553  และทนุสวนตวั  มีกาํหนด  2  เดือน  ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน  
2553  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2553   โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษา  เดือนละ  10,284.-  บาท     

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิราชการ 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร  จํานวน   7  ราย  คือ   

1.  นายปรชีา   เกรียงกรกฎ   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงเลขที่  50  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   ณ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย   ได
ศึกษาครบตามหลักสูตรแลว  ขณะนี้อยูระหวางปรับแกรูปเลมวิทยานพินธ   จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ  
ตั้งแตวนัที่   21  พฤษภาคม  2551     

2.  นายวุฒิศักดิ์   ประชามอญ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง 
นักวิทยาศาสตร  6  ระดับ  6   ตําแหนงเลขที่  184   สังกัดภาควิชาฟสิกส   คณะวิทยาศาสตร    ไดรับอนุมัติใหลา
ศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชาฟสิกส   ณ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ดวยทุนสวนตัว  ไดศึกษาครบตาม
หลักสูตรแลว  ขณะนี้อยูระหวางปรับแกวิทยานิพนธ   จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวนัที่  23  
พฤษภาคม  2551 

3. นายอุทัย   อันพิมพ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  ตําแหนงนกัวิชาการ 
เกษตร  8  ระดบั  8  ชํานาญการ  ตําแหนงเลขที่  120  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะบริหารศาสตร   ไดรับ
อนุมัติใหลาศกึษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร   ณ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ดวยทุน
ของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพือ่สังคม  (สคส.)  ขณะนี้อยูระหวางเขียนวทิยานิพนธฉบับสมบูรณ  จึง
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวนัที่  2  มิถุนายน  2551 

/4. นางสาวชดิหทัย... 
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4. นางสาวชิดหทัย   ปุยะติ    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   ตําแหนงอาจารย    

ตําแหนงเลขที่  175   สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะศลิปศาสตร  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาภาษาจีน  เปนภาษาตางประเทศ   ณ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  ดวยทุนอดุหนุนคณะศิลปศาสตร               
ไดสําเร็จการศกึษา  จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่  26  พฤษภาคม  2551 

5. นางสุรีรัตน   อารีรักษสกุล   กองโลก   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ตําแหนงอาจารย   ระดับ  5  ตําแหนงเลขที่  629   สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  สถิติและคอมพิวเตอร   คณะ
วิทยาศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดบัปริญญาเอก   สาขาวิชาคณติศาสตรประยกุต   ณ   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   ดวยทนุโครงการพัฒนาอาจารยและทนุสวนตวั  ขณะนี้อยูระหวางสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  จึงรายงานตวักลับเขาปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวันที่  26  พฤษภาคม  2551  

6. นายทรงพร   จึงมั่นคง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  ตําแหนง 
เลขที่ 12  สังกัดสํานักงานเลขานุการ   คณะเภสัชศาสตร   ไดรับอนุมัตใิหพกัการจางเพื่อลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท   สาขาวิชาเคมีวเิคราะห   ณ   มหาวิทยาลัยขอนแกน   ดวยทุนสวนตวั   ไดสําเร็จการศึกษา  จึง
รายงานตัวกลับ เขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่  29  พฤษภาคม  2551  

7. นายโสพล    บุตรงาม    ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  ตําแหนงอาจารย    
ระดับ  7   ตําแหนงเลขที่  618   สังกัดภาควชิาฟสิกส    คณะวิทยาศาสตร     ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   สาขาวิชาฟสิกสประยุกต   ณ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ดวยทุน
โครงการพัฒนาอาจารย   ไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว  ขณะนี้อยูระหวางจัดทําวทิยานิพนธ   จงึรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวันที่  28  พฤษภาคม  2551  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

4.4   การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
จํานวน  15  ราย  ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 
 

ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

 เงินงบประมาณ       

1 นายวิโรจน  เกษรบัว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 220 9,700.- 5,446.- 30 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551 

  สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร     

  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ชีวภาพ     

   คณะวิทยาศาสตร     

/ลําดับที่ 2  นางศศิธร... 
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ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

2 นางศศิธร  ปจจุโส วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 119 9,700.- 5,446.- 20 พฤษภาคม 2550 – 30 กันยายน 2553 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตรฯ     

   จากมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาศาสตร     

         

        

3 นางสาวชอทิพย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 221 9,700.- 5,446.- 30 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551 

 กัณฑโชติ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร     

   จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ชีวภาพ     

   คณะวิทยาศาสตร     

        

4 นายเสนอ  ชัยรัมย วิทยาศาสตรบัณฑิต อาจารย 142 7,940.- 4,452.- 16 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551 

  สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี     

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร     

        

5 นายสุรศักดิ์   วิทยาศาสตรบัณฑิต อาจารย 193 9,700.- 5,446.- 1 เมษายน 2551 – 30 กนัยายน 2551 

 แวนรัมย สาขาพยาธิวิทยาคลินิค วิทยาลัยแพทย -     

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตร ฯ     

        

6 นายชาคริส   เภสัชศาสตรบัณฑิต อาจารย 129 8,700.- 4,928.- 21 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2551 

  บานเหลา สาขาวิชาเภสัชศาสตร สํานักงานเลขานุการ     

  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร     

 หมายเหต ุ เภสัชกรคูสัญญา      

7 นายทํานอง   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 179 9,700.- 5,446.- 29 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2551 

 วงศพุทธ สาขาวิชาภาษาไทย สํานักงานเลขานุการ     

  จากมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร     

  สงขลานครินทร      

        

 เงินรายไดหนวยงาน       

8 นายอดุลยเดช   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 414 9,700.- 5,446.- 28 พฤษภาคม  2551 – 30 กันยายน 2551 

 ไศลบาท สาขาวิชาสุขศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตร     

  อุตสาหกรรม ชีวภาพ     

   และความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร     

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล      

        

 
/ลําดับที่ 9 นางสาวนิต...  
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คาจาง ตําแหนงที่จาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

 เงินรายไดหนวยงาน       

9 นางสาวนิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 415 9,700.- 5,446.- 28 พฤษภาคม 255 –30 กันยายน2551 

 หาญประเทศ สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร     

  และความปลอดภัย ชีวภาพ     

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร     

        

10 นางสาวมลธิดา  โสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต เจาหนาที่บริหารงาน 413 7,940.- 3,180.- 3 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551 

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ท่ัวไป     

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเลขานุการ     

   คณะศิลปศาสตร     

        

11 นางสาวกัญศลักษณ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 409 9,700.- 5,446.- 15 พฤษภาคม 2551–30 กันยาย 2551 

 พาทีเฉย สาขาการประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการ     

  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร     

        

12 นางสาวกัญญา วัฒนกุล อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 410 9,700.- 5,446.- 26  พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551 

  สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ สํานักงานเลขานุการ     

  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร     

        

13 
นางสาวอารีย  เรืองสุข
สุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 411 9,700.- 5,446.- 26  พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551 

  สาขาภาษาอังกฤษ สํานักงานเลขานุการ     

  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร- คณะศิลปศาสตร     

  วิโรฒ      

        

14 นางสาวอรนุช   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 412 9,700.- 5,446.- 26  พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551 

 สมประสิทธิ์ สาขาภาษาอังกฤษ สํานักงานเลขานุการ     

  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร     

        

15 นางสาวกิตติยา  นิติศาสตรบัณฑิต อาจารย 407 7,940.- 4,452.- 2 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551 

 พรหมจันทร สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร     

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      

       

 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
/ระเบียบวาระที่ 5… 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชาํนาญการ 
ตามที่ นางอรุโณทัย  อุนไธสง  ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6  สังกัดงานการเจาหนาที ่

 กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบคุลากร ชํานาญการ ระดับ 7- 8   นั้น   
ทั้งนี้  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 10/2550   เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2550  กําหนดใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิม  เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ  ก.พ.อ. ที่
กําหนดใหประเมินคณุลักษณะที่เหมาะสมและไมเหมาะสมเพิ่มเติม โดยมอบใหคณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน 
เปนผูประเมิน       

บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ไดประเมินคุณลักษณะแลวเหน็วาเปน              
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน  จงึเสนอ          
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางอรุโณทัย  อุนไธสง   ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ  6  เลขที่ประจําตําแหนง 13 
อัตรา 21,820.- บาท  สังกัดงานการเจาหนาที่  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ดํารงตาํแหนงบคุลากร  7 
ระดับ  7  ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  21,820.-บาท  เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   
9  ตุลาคม  2550 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัต ิ
 
 

5.2 ปรับวุฒิขาราชการ 
รองอธิการบดฝีายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับวุฒิบุคลากร   

จํานวน  1  ราย  คือ     นางสาวอริสรา   อิสสะรีย     ตําแหนงอาจารย   ระดับ  4   เลขที่ประจําตําแหนง  400  
อัตรา 9,700.- บาท   สังกัดภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร    ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก   
สาขาวิชาอินทรียเคมี  ณ  University  of  Potsdam   สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี   ดวยทุน  University of 
Potsdam  (ทุนประเภท 2)   บัดนี้  ไดสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก  คุณวฒุิ  Doctor  rerum  naturalium  
(Dr.rer.nat.)  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2551    รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ  เมื่อ
วันที ่ 3  เมษายน  2551     

บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตวักลับเขา 
ปฏิบัติราชการ  ใหกําหนดอตัราเงินเดือนตามคุณวุฒไิดไมกอนวนัที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

/จึงให ปรับวฒุิ… 
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จึงให ปรับวุฒแิละเลื่อนใหดํารงตาํแหนงอาจารย   ระดับ  5   อัตรา  13,110.-  บาท    
เลขท่ีตําแหนงและสังกัดเดิม   ท้ังนี ้  ตั้งแตวันที่    3   เมษายน    2551 

รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ 
ลําดับที่ วัน เดือน ป การดําเนนิการ 

1 วันที่  8  เมษายน  2551 คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบอนุมัติใหขาราชการกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการและขอปรับวฒุิการศึกษา 

2 วันที่  18  เมษายน  2551 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  แจงใหนางสาวอริสรา  อิสสะ
รีย  กรอกแบบประวัติสวนตวัและประวัตกิารศึกษา   เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาคณุวฒุิ 

3 วันที่  21  เมษายน  2551 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ขอความอนุเคราะหโครงการ
จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธออกหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา  ของ  นางสาวอริสรา  อิสสะรีย   ฉบับภาษาองักฤษ 

4 วันที่  30  เมษายน  2551 มหาวิทยาลัยสงหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  ของ  
นางสาวอริสรา   อิสสะรีย  ไปยัง  University of Potsdam  
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

5 วันที่  20  พฤษภาคม  2551 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณาคณุวุฒิ  ของ นางสาว
อริสรา    อิสสะรีย   เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากประเทศที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบอํานาจให
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคุณวุฒ ิ

6 วันที่  17  มิถุนายน  2551 มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงผลการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา  ของ  นางสาวอริสรา   อิสสะรีย  จาก  University of 
Potsdam  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี

7 วันที่  25  มิถุนายน  2551 มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงการพิจารณาคณุวุฒิ  ของ  นางสาว
อริสรา   อิสสะรีย   จากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 
  เอกสารประกอบการพิจารณา 
  1.  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ  0506(2)/8654  ลงวันที่                    
                      19  มิถุนายน  2551 
  2.  หนังสือแจงการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาจาก  University of Potsdam   
  3.  หนังสือสําเร็จการศึกษา 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

5.3 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร   ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเจาหนาที่ 

บริหารงานทั่วไป  7  ระดับ  7  (เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  ระดับ  7)   
รองอธิการบดฝีายบริหาร  จงึเสนอที่ประชมุพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  ระดับ 7  ซ่ึงตําแหนงดงักลาว ก.ม. ไดอนุมัติการกําหนดตําแหนงไวแลว  ตาม
หนังสือที่  ทม  0202.2/21042 ลงวันที่  22  ตุลาคม  2541  และที่ไดดําเนนิการคัดเลือกและแตงตั้งไปแลวคือ  
ตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร  โดย
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ อ.ก.ม. กําหนดและโดยอนุโลมตามมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
คร้ังที่  2/2542  เมื่อวันที่  12 กุมภาพนั  2542  ซ่ึงไดมีมติกาํหนดองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี ้

1) ประธาน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย  หรือผูที่ประธาน อ.ก.ม.มอบหมาย  ประธานกรรมการ 
เสนอชื่อ....................................................................................... 

  2)  ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานเจาของอัตราและ  กรรมการ 
        ผูที่ไดรับมอบหมายอีก  1  คน 
                                 เสนอชื่อ....................................................................................... 
                                 เสนอชื่อ....................................................................................... 
  3)  ผูที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  1  คน   กรรมการ 
        ซ่ึงอาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ไดและตองเปน 
        ผูทรงคุณวฒุิในสายงานของผูสอบคัดเลือกของหนวยงานนั้น 
        เสนอชื่อ....................................................................................... 
  4)  เลขานุการ  อ.ก.ม.      กรรมการและเลขานุการ 
       รองอธิการบดีฝายบริหาร  คือ  นายสุภชัย  หาทองคํา 
 
   นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6  นาํเสนอขอมูลเพิ่มเติม  ดังนี ้

1. ขอมูลการเปรียบเทียบการเขาสูตําแหนงเลขานุการคณะ  ขั้นตอนและวธีิการ 
ดําเนินการระหวางหลักเกณฑ ก.ม. (เดิม)  และหลักเกณฑ ก.พ.อ. (ใหม)   

2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  9/2550  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2550 :   
ใหชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง  จนกวาการดาํเนินการจัดทาํโครงสรางกรอบอัตรากําลังจะแลวเสร็จ  ซ่ึงขณะนีก้อง
แผนงานอยูในระหวางการวิเคราะหกรอบและกําหนดตําแหนง  สําหรับโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่อยูใน
ระหวางการจดัทําขอบังคับ  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงเลขานุการคณะ   

/3. พนักงาน... 
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3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถขอรับการประเมนิเพื่อเขาสูตําแหนง 

ดังกลาวได  และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและพนกังานในสังกัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 
   
   เอกสารประกอบการประชุม 

1. บันทึกขอความที่  ศธ  0529.8/3214  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2551 
2. ขั้นตอนการคดัเลือกผูอํานวยการกองและเลขานุการคณะ/สํานัก 
3. บัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ :  เลขานุการคณะมหาวิทยาลัยอ่ืน 
4. ขอมูลการเปรียบเทียบการเขาสูตําแหนงเลขานุการคณะ  ขั้นตอนและวธีิการ 

ดําเนินการระหวางหลักเกณฑ ก.ม.  และหลักเกณฑ ก.พ.อ.   มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่
เกี่ยวของ   
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี ้

1. เห็นชอบใหดําเนินการเปดคดัเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน 
ท่ัวไป  7  ระดบั  7  (เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  ระดับ 7)  เนื่องจากตําแหนงดงักลาว  ก.ม. ไดอนุมัติ
กําหนดตาํแหนงไวแลว  และมติสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2550  เม่ือวันท่ี  28  เมษายน  2550  
ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยใชกรอบอัตรากําลังเดิมท่ีมีอยูไปพลางกอนในระหวางการวิเคราะหโครงสรางและ
อัตรากําลัง  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด  คุณสมบัติ   และหลักเกณฑการประเมินใหสอดคลองตามที่  
ก.พ.อ. กําหนด 

2. เห็นชอบองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก  ดังนี ้
1)  อธิการบด ี     ประธานกรรมการ 
2)  คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
3)  ผูท่ีคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร มอบหมาย  กรรมการ 
4)  ใหฝายเลขานุการทาบทามผูทรงคุณวฒุจิากบัญชี   กรรมการ 
     รายชื่อ  โดยใหทาบทามลําดับท่ี 5  หากไมรับให 
     ทาบทามลําดับท่ี 2   
5)  รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 

   
อนึ่ง  ท่ีประชมุมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารประสานรองอธิการบดีฝาย 

วางแผนและสารสนเทศเรื่องโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  เพื่อจะไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

/5.4  รับโอนขาราชการ... 
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5.4 รับโอนขาราชการ 

   ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  5/2551 เมื่อวันที่  23 
พฤษภาคม  พ.ศ.  2551  ไดอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ตําแหนงวางตําแหนงเลขที่  600  ซ่ึงเปนอัตราเดิม
ของ  นายโสภณ  บุญลือ  และตัดโอนตําแหนง จาก  สังกัดภาควิชาวทิยาศาสตรชีวภาพ  ไปตั้งจาย 
ที่ภาควิชาฟสิกส  เพื่อรับโอนขาราชการ    นั้น   

บัดนี้  คณะวิทยาศาสตร  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารบัโอนพรอม 
ดําเนินการพิจารณาการรับโอนเรียบรอยแลว  ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  คือ นายสายชล  พิมพมงคล   
ตําแหนงนายชางอิเล็กทรอนิกส  5  ระดับ  5   สังกัดฝายสนับสนุนงานวจิัย  ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณดานการสอน  การ
ฝกอบรม  ดานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสและสามารถดูแลซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร ซ่ึงมีคุณสมบัติ 
เฉพาะตรงความตองการของภาควิชาฟสิกส    

คณะวิทยาศาสตร   จึงใครขอรับโอนขาราชการรายดังกลาว  มาดํารงตําแหนง 
นักวิทยาศาสตร  5 ระดับ  5  เลขท่ีตําแหนง  600  สังกัดภาควชิาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  ตัง้แตวันท่ี  1  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2551 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

5.5 เปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุ 
1) คณะศิลปศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุอัตราวาง  จํานวน  2  อัตรา   

เนื่องจากเมื่อคณะดําเนินการเปดคัดเลือกและเปดรับโอนแลว  แตไมมีผูมาสมัคร  หรือมีผูมาสมัครแตไมมี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด  ดังนั้น  เพื่อใหการดาํเนินการเปดคัดเลือกหรือเปดรับโอนบุคคลไดทันตอการ
เรียนการสอนของคณะ   

คณะศิลปศาสตร  จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ดังนี ้
   1.  เลขท่ีตําแหนง  576  อัตราเดิมของ ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์  ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ในการประชมุครั้งที่   3/2551   เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2551            
ใหเปดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือเปดคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสถาบันอุดมศึกษา  จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  จาก  คุณวุฒิปริญญาเอก  สาขาสงัคมศาสตร        
ดานมานุษยวทิยา  หรือ  สังคมวิทยา  เปน  คุณวุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  สาขาสังคมศาสตร  ดาน
มานุษยวิทยา  หรือ  สังคมวิทยา  หรือปริญญาอื่นท่ีเก่ียวของ 
 

/2.   เลขท่ีตําแหนง  171  … 
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   2.   เลขท่ีตําแหนง  171  เปนอัตราที่ไดรับการจัดสรรทดแทนอัตราของ  นายศรัณย  
สุดใจ  จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงือ่นไขการบรรจุ  จาก  คุณวฒุิปริญญาเอก  สาขาสงัคมศาสตร  ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย  หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย หรือการบริหารการพัฒนา  เปน  คุณวุฒิปริญญาโท  หรือ
ปริญญาเอก  สาขาสงัคมศาสตร  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หรือการวางแผนทรัพยากรมนษุย  หรือ    
การบริหารการพัฒนา  หรือปริญญาอื่นท่ีเก่ียวของ 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 
   2)  คณะวิทยาศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจนุักเรียนทุนโครงการพัฒนา
อาจารย  สาขาขาดแคลน    จาํนวน  2  อัตรา  ดังนี ้
   1.  เลขท่ีตําแหนง  219  กรอบอัตรานักเรียนทุน  ราย  นายสุรสิทธิ์  สุทธิคําภา  ซ่ึง
ไดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย  สาขาขาดแคลน  เพื่อศกึษาระดับ  โท – เอก  ในประเทศ  ประจําป  2546  
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงทุนดังกลาวกําหนดระยะเวลาการใหทนุไมเกิน  5  ป  และเมื่อนักเรียนทุนสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโทจะตองเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหทันภายใน 2 ปการศึกษา  หากไมทันตาม
กําหนดระยะเวลาการใหทนุจะสิ้นสุดลง   
   ขอเท็จจริง 
   นายสุรสิทธิ์  สุทธิคําภา  ไมสามารถเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดทนัตามกําหนด  
คือตองเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายใน 2 ปการศึกษา  นับตั้งแตวนัสิ้นสุดการรับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (รับทุนปการศึกษา  2546  ส้ินสุดการรับทุน  ปการศึกษา  2548)  ทําใหระยะเวลาการรับทุนปริญญา
เอกตอเนื่องจากปริญญาโทสิ้นสุดลง  นายสุรสิทธิ์ฯ จึงไดรายงานตวักลับเขาปฏิบัติงานในแลวตั้งแตวันที่ 17 
มิถุนายน  2551  และในขณะนี้บุคคลดังกลาวอยูในระหวางรอผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนระดบัปริญญาเอก
โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ  เพือ่สรางเครือขายวิจยัระดับแนวหนา  ศกึษาวชิา ณ ตางประเทศ 
ประจําป 2551 
    
   คณะวิทยาศาสตร  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  จาก  
คุณวุฒิปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สงักัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  เปน  คุณวฒุิปริญญาโท  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชวีภาพ   
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

/2.  เลขท่ีตําแหนง  223... 
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2. เลขท่ีตําแหนง  223  กรอบอัตรานักเรียนทนุ  ราย  นางสาวหทยัชนก  แสวาน ี
 
ขอเท็จจริง 
1. นายวาโย  ปุยะติ  ไดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย  สาขาขาดแคลน  เพื่อศึกษา 

ระดับ  โท – เอก  ในประเทศ  ประจําป  2547  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ซ่ึงทุนดังกลาวกําหนดระยะเวลาการ
ใหทุนไมเกนิ  5  ป  และเมื่อนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองเขาศกึษาตอในระดบัปริญญา
เอกใหทนัภายใน 2 ปการศึกษา  หากไมทนัตามกําหนดระยะเวลาการใหทุนจะสิ้นสดุลง   

นายวาโย ปุยะติ  ไมสามารถเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดทันตามกําหนด  คือ 
ตองเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายใน 2 ปการศึกษา  นับตั้งแตวันสิน้สุดการรับทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท (รับทุนปการศึกษา  2547  ส้ินสุดการรับทุน  ปการศกึษา  2548)  ทาํใหระยะเวลาการรับทุนปริญญาเอก
ตอเนื่องจากปริญญาโทสิ้นสุดลง  นายวาโยฯ จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในแลวตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน  
2551  และในขณะนี้บุคคลดงักลาวอยูในระหวางรอรับการจัดสรรทุนระดับปริญญาเอกของกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ในปตอไป   
   2.  กรอบอัตราของ นายวาโย  ปุยะติ บรรจอุยูในแผนงบประมาณประจําป  2552 
 
   คณะวิทยาศาสตร  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  ดังนี ้

1. ขออนุมัติบรรจุ  นายวาโย  ปุยะติ  ในกรอบอัตราเลขที่ตาํแหนง  223  กรอบอัตรา 
ของ  นางสาวหทัยชนก  แสวานี  ไปพลางกอน และในปงบประมาณ  2552 จะไดนํากรอบอัตราของ นายวาโย ฯ 
ไปทดแทนกรอบอัตราของ นางสาวหทัยชนกฯ 

2. เปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุ  จาก  คุณวุฒปิริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  สถิติและคอมพิวเตอร  เปน  คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาวชิาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  สถิติและคอมพิวเตอร 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหจาง  นายวาโย  ปุยะติ  โดยใชเงนิรายไดไปพลางกอน  จนกวากรอบ
อัตรากําลังของ  นายวาโย  ปยุะติ  จะไดรับอนุมัติในปงบประมาณ  2552  เพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง    
หาก  นางสาวหทัยชนก   แสวานี  รายงานตัวเขาปฏิบัตงิานในปงบประมาณ  2551  นี ้  ในสวนของการเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุ  ใหคณะดําเนินการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเม่ือกรอบอัตรากําลังของ นายวาโยฯ ไดรับอนุมัต ิ
   เนื่องจากกรรมการมีความเห็นวาในปจจุบันมีนักเรียนทุนหลายรายไมเขาใจหลักเกณฑ
และระยะเวลาการใหทุนตอเนื่อง (โท-เอก)  ทําใหเสียสิทธ์ิในการรับทุนศกึษาตอในระดบัปริญญาเอก  และใน
ระหวางที่นักเรียนทุนยงัไมมีกรอบอัตรากําลังในการบรรจุทําใหคณะตองจางดวยเงนิรายไดไปพลางกอน   เม่ือ
ไดรับอนุมัติกรอบอัตรากําลงัเพื่อบรรจุแลว  สามารถนับระยะเวลาที่จางดวยเงินรายไดเปนระยะเวลาปฏิบตัิงาน
ชดใชทุนหรือไม   ท่ีประชุมจึงมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  ดําเนินการ  ดังนี ้

/จัดทําหนังสือ… 
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1. จัดทําหนังสือซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและระยะเวลาการใหทุน 

ประเภทตาง ๆ  เพื่อคณะจะไดแจงใหนักเรียนทุนทราบ 
2. หารือกับผูใหทุน  กรณีการนับระยะเวลาการปฏิบตัิงานของนักเรียนทุน  ท่ีไมมี 

กรอบอัตรากําลังบรรจุ และคณะใชเงินรายไดจางไปพลางกอน  ระยะเวลาปฏิบตัิงานดังกลาวสามารถนับเปน
ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุนไดหรือไม 

 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
 
   ไมมี 
 
 
ปดประชุมเวลา  11.00  น. 
 
 
 
 (นางสาวสิริรัตน   วงศทอง)    (นายสภุชยั   หาทองคํา) 
     ผูจดรายงานการประชุม               ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
8/2551    
 
 
 
 
 
 
    (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                  ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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