รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 7/2551
วันศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
3. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา
4. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นายเรวัติ ชัยราช
5. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายปรีชา บุญทํานุก
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
8. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
นางสริญญา พินิจชัย
9. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกตฯ นางสาวปยะนันท กรินรักษ
10.(แทน) รักษาราชการคณบดีคณะรัฐศาสตร นายเอกราช บุญเริง
11. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
12. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
13.ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
นายรัชชนนท แกะมา
14.รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ

รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน

ผูรวมประชุม
1. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
3. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
4. นายนราธิป อาษารักษ
5. นายศรัณยธร ปนคํา

บุคลากร 6 ระดับ 6
บุคลากร
นิติกร
นิติกร
บุคลากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เปดประชุมเวลา

09.45 น.

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ประธาน แจงที่ประชุมทราบการดําเนินการกรณีอาจารยถูกเจาพนักงานตํารวจแจง
ขอกลาวหากระทําอนาจารและปรากฏตามสื่อมวลชน โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การกระทําความผิดทางวินยั เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย ซึ่งทุกอยางนาจะดําเนินไปไดตาม
พยานหลักฐานที่มี สวนคดีความใหขนึ้ อยูก ับคูกรณี และทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมีสาสนถึงบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยขอใหบุคลากรรวมมือกันแกปญหา ปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในเรื่องตาง ๆ ใหอภัยกัน เพือ่ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2551
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551

ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ได
รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 2 ราย ดังนี้
(1) เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขัน้ ต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมิน จํานวน 1 ราย
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
นางสาวศศิธร พันธุคํา

ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา

ระดับ

5

ขั้น

17,030.-

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

6

17,910.-

หมายเหตุ

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

/(2) เลื่อนระดับ...
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(2) เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขัน้ ต่ําของอันดับถัดไป จํานวน 1 ราย
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวปรียาภรณ เจริญบุตร

มติที่ประชุม

อาจารย

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

5

13,110.-

6

ขั้น

หมายเหตุ

13,240.-

- ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2551

รับทราบ
4.2 บุคลากรลาศึกษาตอ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ
จํานวน

6 ราย คือ
1. นางพรพิพฒ
ั น แกวกลา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ 10,910.- บาท
2. นางสาวเพ็ญภัคร พื้นผา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา ณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2554 โดยไดรบั คาจางระหวางลาเดือนละ 10,283.- บาท
3. นายประดิษฐ แปนทอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะนิตศิ าสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายเอกชน ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลาราชการบางสวน มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน
2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษาตอ เดือนละ 9,785.- บาท และคา
สวัสดิการเดือนละ 4,928.- บาท
4. นางสาววิศรุตา โมราชาติ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหพกั การจาง เพื่อลาศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
/5. นางสาวนรา...
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5. นางสาวนรา หัตถสิน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Languages Culture and Art เนนดาน
Sustainable Tourism ณ Tilburg University ประเทศเนเธอรแลนด ดวยทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ เพื่อ
สรางเครือขายวิจัยระดับแนวหนา ภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันที่ 16 มิถนุ ายน 2551 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยไดรับ
คาจางระหวางลาเดือนละ 13,620.- บาท
6. นายเฉลิมชัย วงศรักษ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 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 และทุนสวนตัว มีกาํ หนด 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษา เดือนละ 10,284.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร จํานวน 7 ราย คือ
1. นายปรีชา เกรียงกรกฎ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตําแหนงเลขที่ 50 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย ได
ศึกษาครบตามหลักสูตรแลว ขณะนี้อยูระหวางปรับแกรูปเลมวิทยานิพนธ จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวนั ที่ 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 ตั้งแตวนั ที่ 23
พฤษภาคม 2551
3. นายอุทัย อันพิมพ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการ
เกษตร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 120 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ไดรับ
อนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุน
ของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพือ่ สังคม (สคส.) ขณะนี้อยูระหวางเขียนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จึง
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวนั ที่ 2 มิถุนายน 2551
/4. นางสาวชิดหทัย...
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4. นางสาวชิดหทัย ปุยะติ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขที่ 175 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาจีน เปนภาษาตางประเทศ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร
ไดสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
5. นางสุรีรตั น อารีรักษสกุล กองโลก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 ตําแหนงเลขที่ 629 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว ขณะนี้อยูระหวางสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
6. นายทรงพร จึงมั่นคง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ 12 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หพกั การจางเพื่อลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวเิ คราะห ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนสวนตัว ไดสําเร็จการศึกษา จึง
รายงานตัวกลับ เขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
7. นายโสพล บุตรงาม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 618 สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดวยทุน
โครงการพัฒนาอาจารย ไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว ขณะนี้อยูระหวางจัดทําวิทยานิพนธ จึงรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.4 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน 15 ราย ตามรายละเอียดแนบทายนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตําแหนง

เลขที่

เดือนละ

220

9,700.-

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

5,446.-

30 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

เงินงบประมาณ
1

นายวิโรจน เกษรบัว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาชีววิทยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร

/ลําดับที่ 2 นางศศิธร...
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สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

2

นางศศิธร ปจจุโส

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาคณิตศาสตร

ภาควิชาคณิตศาสตรฯ

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะวิทยาศาสตร

นางสาวชอทิพย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

กัณฑโชติ

สาขาวิชาชีววิทยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ชีวภาพ

3

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

ที่

ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,700.-

5,446.-

20 พฤษภาคม 2550 – 30 กันยายน 2553

221

9,700.-

5,446.-

30 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

142

7,940.-

4,452.-

16 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551

193

9,700.-

5,446.-

1 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2551

129

8,700.-

4,928.-

21 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2551

179

9,700.-

5,446.-

29 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2551

414

9,700.-

5,446.-

28 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

เลขที่

เดือนละ

119

คณะวิทยาศาสตร
4

5

6

นายเสนอ ชัยรัมย

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาเคมี

ภาควิชาเคมี

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร

นายสุรศักดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาจารย

แวนรัมย

สาขาพยาธิวิทยาคลินิค

วิทยาลัยแพทย -

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตร ฯ

นายชาคริส

เภสัชศาสตรบัณฑิต

อาจารย

บานเหลา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะเภสัชศาสตร

หมายเหตุ เภสัชกรคูสัญญา
7

นายทํานอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

วงศพุทธ

สาขาวิชาภาษาไทย

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร

สงขลานครินทร
เงินรายไดหนวยงาน
8

นายอดุลยเดช

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

ไศลบาท

สาขาวิชาสุขศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตร

อุตสาหกรรม

ชีวภาพ

และความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

/ลําดับที่ 9 นางสาวนิต...
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ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,700.-

5,446.-

28 พฤษภาคม 255 –30 กันยายน2551

413

7,940.-

3,180.-

3 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551

409

9,700.-

5,446.-

15 พฤษภาคม 2551–30 กันยาย 2551

410

9,700.-

5,446.-

26 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

411

9,700.-

5,446.-

26 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

412

9,700.-

5,446.-

26 พฤษภาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

407

7,940.-

4,452.-

2 มิถุนายน 2551 – 30 กันยายน 2551

เลขที่

เดือนละ

415

เงินรายไดหนวยงาน
9

10

นางสาวนิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

หาญประเทศ

สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร

และความปลอดภัย

ชีวภาพ

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เจาหนาที่บริหารงาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ทั่วไป

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สํานักงานเลขานุการ

นางสาวมลธิดา โสภา

คณะศิลปศาสตร
11

12

13

นางสาวกัญศลักษณ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

พาทีเฉย

สาขาการประชาสัมพันธ

สํานักงานเลขานุการ

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ

สํานักงานเลขานุการ

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาภาษาอังกฤษ

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

คณะศิลปศาสตร

นางสาวกัญญา วัฒนกุล

นางสาวอารีย เรืองสุข
สุด

วิโรฒ
14

15

นางสาวอรนุช

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สมประสิทธิ์

สาขาภาษาอังกฤษ

สํานักงานเลขานุการ

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร

นางสาวกิตติยา

นิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย

พรหมจันทร

สาขาวิชานิติศาสตร

คณะนิติศาสตร

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5…
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ตามที่ นางอรุโณทัย อุนไธสง ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 สังกัดงานการเจาหนาที่
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบุคลากร ชํานาญการ ระดับ 7- 8 นั้น
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 กําหนดใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิม เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ก.พ.อ. ที่
กําหนดใหประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมและไมเหมาะสมเพิ่มเติม โดยมอบใหคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน
เปนผูประเมิน
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางอรุโณทัย อุนไธสง ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 13
อัตรา 21,820.- บาท สังกัดงานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงบุคลากร 7
ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 21,820.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
9 ตุลาคม 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.2 ปรับวุฒิขา ราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับวุฒิบุคลากร
จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอริสรา อิสสะรีย ตําแหนงอาจารย ระดับ 4 เลขที่ประจําตําแหนง 400
อัตรา 9,700.- บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาอินทรียเคมี ณ University of Potsdam สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดวยทุน University of
Potsdam (ทุนประเภท 2) บัดนี้ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ Doctor rerum naturalium
(Dr.rer.nat.) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2551
บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการ ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
/จึงให ปรับวุฒิ…
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จึงให ปรับวุฒแิ ละเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 5 อัตรา 13,110.- บาท
เลขที่ตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2551
ลําดับที่
1
วันที่
2

วันที่

3

วันที่

4

วันที่

5

วันที่

6

วันที่

7

วันที่

รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ
วัน เดือน ป
การดําเนินการ
8 เมษายน 2551
คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบอนุมัติใหขาราชการกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศึกษา
18 เมษายน 2551
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ แจงใหนางสาวอริสรา อิสสะ
รีย กรอกแบบประวัติสวนตัวและประวัตกิ ารศึกษา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
21 เมษายน 2551
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ขอความอนุเคราะหโครงการ
จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธออกหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา ของ นางสาวอริสรา อิสสะรีย ฉบับภาษาอังกฤษ
30 เมษายน 2551
มหาวิทยาลัยสงหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ของ
นางสาวอริสรา อิสสะรีย ไปยัง University of Potsdam
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
20 พฤษภาคม 2551
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาคุณวุฒิ ของ นางสาว
อริสรา อิสสะรีย เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากประเทศที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบอํานาจให
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคุณวุฒิ
17 มิถนุ ายน 2551
มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแจงผลการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา ของ นางสาวอริสรา อิสสะรีย จาก University of
Potsdam สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
25 มิถนุ ายน 2551
มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงการพิจารณาคุณวุฒิ ของ นางสาว
อริสรา อิสสะรีย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/8654 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2551
2. หนังสือแจงการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาจาก University of Potsdam
3. หนังสือสําเร็จการศึกษา
/มติที่ประชุม...

- 10 -

มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.3 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 (เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับ 7)
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับ 7 ซึ่งตําแหนงดังกลาว ก.ม. ไดอนุมัติการกําหนดตําแหนงไวแลว ตาม
หนังสือที่ ทม 0202.2/21042 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2541 และที่ไดดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งไปแลวคือ
ตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร โดย
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ อ.ก.ม. กําหนดและโดยอนุโลมตามมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพัน 2542 ซึ่งไดมีมติกาํ หนดองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
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
ซึ่งอาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ไดและตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสายงานของผูสอบคัดเลือกของหนวยงานนั้น
เสนอชื่อ.......................................................................................
4) เลขานุการ อ.ก.ม.
กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร คือ นายสุภชัย หาทองคํา
นางเกษร จรัญพรหมสิริ ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอมูลการเปรียบเทียบการเขาสูตําแหนงเลขานุการคณะ ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการระหวางหลักเกณฑ ก.ม. (เดิม) และหลักเกณฑ ก.พ.อ. (ใหม)
2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 :
ใหชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง จนกวาการดําเนินการจัดทําโครงสรางกรอบอัตรากําลังจะแลวเสร็จ ซึ่งขณะนีก้ อง
แผนงานอยูใ นระหวางการวิเคราะหกรอบและกําหนดตําแหนง สําหรับโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่อยูใน
ระหวางการจัดทําขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงเลขานุการคณะ
/3. พนักงาน...
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3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถขอรับการประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง
ดังกลาวได และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานในสังกัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
เอกสารประกอบการประชุม
1. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.8/3214 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
2. ขั้นตอนการคัดเลือกผูอํานวยการกองและเลขานุการคณะ/สํานัก
3. บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ : เลขานุการคณะมหาวิทยาลัยอื่น
4. ขอมูลการเปรียบเทียบการเขาสูตําแหนงเลขานุการคณะ ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการระหวางหลักเกณฑ ก.ม. และหลักเกณฑ ก.พ.อ. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
1. เห็นชอบใหดําเนินการเปดคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 7 ระดับ 7 (เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ระดับ 7) เนื่องจากตําแหนงดังกลาว ก.ม. ไดอนุมัติ
กําหนดตําแหนงไวแลว และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550
ไดอนุมตั ิใหมหาวิทยาลัยใชกรอบอัตรากําลังเดิมที่มีอยูไปพลางกอนในระหวางการวิเคราะหโครงสรางและ
อัตรากําลัง ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด คุณสมบัติ และหลักเกณฑการประเมินใหสอดคลองตามที่
ก.พ.อ. กําหนด
2. เห็นชอบองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
1) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
3) ผูที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มอบหมาย
กรรมการ
4) ใหฝายเลขานุการทาบทามผูทรงคุณวุฒจิ ากบัญชี กรรมการ
รายชื่อ โดยใหทาบทามลําดับที่ 5 หากไมรับให
ทาบทามลําดับที่ 2
5) รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
อนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารประสานรองอธิการบดีฝา ย
วางแผนและสารสนเทศเรื่องโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิตอไป
/5.4 รับโอนขาราชการ...
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5.4 รับโอนขาราชการ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ไดอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหนงวางตําแหนงเลขที่ 600 ซึ่งเปนอัตราเดิม
ของ นายโสภณ บุญลือ และตัดโอนตําแหนง จาก สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ไปตั้งจาย
ที่ภาควิชาฟสกิ ส เพื่อรับโอนขาราชการ นั้น
บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนพรอม
ดําเนินการพิจารณาการรับโอนเรียบรอยแลว ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อรับโอน คือ นายสายชล พิมพมงคล
ตําแหนงนายชางอิเล็กทรอนิกส 5 ระดับ 5 สังกัดฝายสนับสนุนงานวิจัย ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูมีความรูค วามสามารถ มีประสบการณดานการสอน การ
ฝกอบรม ดานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสและสามารถดูแลซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร ซึ่งมีคุณสมบัติ
เฉพาะตรงความตองการของภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร จึงใครขอรับโอนขาราชการรายดังกลาว มาดํารงตําแหนง
นักวิทยาศาสตร 5 ระดับ 5 เลขที่ตําแหนง 600 สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ตัง้ แตวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.5 เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
1) คณะศิลปศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุอัตราวาง จํานวน 2 อัตรา
เนื่องจากเมื่อคณะดําเนินการเปดคัดเลือกและเปดรับโอนแลว แตไมมีผูมาสมัคร หรือมีผูมาสมัครแตไมมี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปดคัดเลือกหรือเปดรับโอนบุคคลไดทันตอการ
เรียนการสอนของคณะ
คณะศิลปศาสตร จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ดังนี้
1. เลขที่ตําแหนง 576 อัตราเดิมของ ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทวีสิทธิ์ ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551
ใหเปดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเปดคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสถาบันอุดมศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร
ดานมานุษยวิทยา หรือ สังคมวิทยา เปน คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร ดาน
มานุษยวิทยา หรือ สังคมวิทยา หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวของ
/2. เลขที่ตําแหนง 171 …
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2. เลขที่ตําแหนง 171 เปนอัตราที่ไดรบั การจัดสรรทดแทนอัตราของ นายศรัณย
สุดใจ จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงือ่ นไขการบรรจุ จาก คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย หรือการบริหารการพัฒนา เปน คุณวุฒิปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย หรือ
การบริหารการพัฒนา หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2) คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนา
อาจารย สาขาขาดแคลน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. เลขที่ตําแหนง 219 กรอบอัตรานักเรียนทุน ราย นายสุรสิทธิ์ สุทธิคําภา ซึ่ง
ไดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน เพื่อศึกษาระดับ โท – เอก ในประเทศ ประจําป 2546
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งทุนดังกลาวกําหนดระยะเวลาการใหทนุ ไมเกิน 5 ป และเมื่อนักเรียนทุนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทจะตองเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหทันภายใน 2 ปการศึกษา หากไมทันตาม
กําหนดระยะเวลาการใหทนุ จะสิ้นสุดลง
ขอเท็จจริง
นายสุรสิทธิ์ สุทธิคําภา ไมสามารถเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดทนั ตามกําหนด
คือตองเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตวนั สิ้นสุดการรับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (รับทุนปการศึกษา 2546 สิ้นสุดการรับทุน ปการศึกษา 2548) ทําใหระยะเวลาการรับทุนปริญญา
เอกตอเนื่องจากปริญญาโทสิ้นสุดลง นายสุรสิทธิ์ฯ จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในแลวตั้งแตวันที่ 17
มิถุนายน 2551 และในขณะนี้บุคคลดังกลาวอยูในระหวางรอผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก
โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ เพือ่ สรางเครือขายวิจยั ระดับแนวหนา ศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ
ประจําป 2551
คณะวิทยาศาสตร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เปน คุณวุฒิปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชวี ภาพ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
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2. เลขที่ตําแหนง 223 กรอบอัตรานักเรียนทุน ราย นางสาวหทัยชนก แสวานี
ขอเท็จจริง
1. นายวาโย ปุยะติ ไดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน เพื่อศึกษา
ระดับ โท – เอก ในประเทศ ประจําป 2547 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งทุนดังกลาวกําหนดระยะเวลาการ
ใหทุนไมเกิน 5 ป และเมื่อนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกใหทนั ภายใน 2 ปการศึกษา หากไมทนั ตามกําหนดระยะเวลาการใหทุนจะสิ้นสุดลง
นายวาโย ปุยะติ ไมสามารถเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดทันตามกําหนด คือ
ตองเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตวันสิน้ สุดการรับทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท (รับทุนปการศึกษา 2547 สิ้นสุดการรับทุน ปการศึกษา 2548) ทําใหระยะเวลาการรับทุนปริญญาเอก
ตอเนื่องจากปริญญาโทสิ้นสุดลง นายวาโยฯ จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในแลวตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน
2551 และในขณะนี้บุคคลดังกลาวอยูใ นระหวางรอรับการจัดสรรทุนระดับปริญญาเอกของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ในปตอไป
2. กรอบอัตราของ นายวาโย ปุยะติ บรรจุอยูในแผนงบประมาณประจําป 2552
คณะวิทยาศาสตร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติบรรจุ นายวาโย ปุยะติ ในกรอบอัตราเลขที่ตาํ แหนง 223 กรอบอัตรา
ของ นางสาวหทัยชนก แสวานี ไปพลางกอน และในปงบประมาณ 2552 จะไดนํากรอบอัตราของ นายวาโย ฯ
ไปทดแทนกรอบอัตราของ นางสาวหทัยชนกฯ
2. เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก คุณวุฒปิ ริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร เปน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร
ที่ประชุมมีมติใหจาง นายวาโย ปุยะติ โดยใชเงินรายไดไปพลางกอน จนกวากรอบ
มติที่ประชุม
อัตรากําลังของ นายวาโย ปุยะติ จะไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 2552 เพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง
หาก นางสาวหทัยชนก แสวานี รายงานตัวเขาปฏิบัตงิ านในปงบประมาณ 2551 นี้ ในสวนของการเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุ ใหคณะดําเนินการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเมื่อกรอบอัตรากําลังของ นายวาโยฯ ไดรับอนุมตั ิ
เนื่องจากกรรมการมีความเห็นวาในปจจุบันมีนักเรียนทุนหลายรายไมเขาใจหลักเกณฑ
และระยะเวลาการใหทุนตอเนื่อง (โท-เอก) ทําใหเสียสิทธิ์ในการรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และใน
ระหวางที่นักเรียนทุนยังไมมีกรอบอัตรากําลังในการบรรจุทําใหคณะตองจางดวยเงินรายไดไปพลางกอน เมื่อ
ไดรับอนุมตั ิกรอบอัตรากําลังเพื่อบรรจุแลว สามารถนับระยะเวลาที่จางดวยเงินรายไดเปนระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ชดใชทุนหรือไม ที่ประชุมจึงมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ดําเนินการ ดังนี้
/จัดทําหนังสือ…
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1. จัดทําหนังสือซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและระยะเวลาการใหทุน
ประเภทตาง ๆ เพื่อคณะจะไดแจงใหนักเรียนทุนทราบ
2. หารือกับผูใหทุน กรณีการนับระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของนักเรียนทุน ที่ไมมี
กรอบอัตรากําลังบรรจุ และคณะใชเงินรายไดจางไปพลางกอน ระยะเวลาปฏิบตั ิงานดังกลาวสามารถนับเปน
ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุนไดหรือไม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

11.00 น.

(นางสาวสิริรตั น วงศทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
8/2551

(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

