รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๖. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๘. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๑๕. (แทน) ผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๖. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๑๗. ประธานสภาอาจารย์
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
นายนพพร ช่วงชิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายขรรค์เพชร ชายทวีป
นายฐิติพล ภักดีวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ

นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากุล
นายรัชชนนท์ แกะมา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ

ติดภารกิจ
/ผู้ร่วมประชุม...

-๒ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๓. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองแผนงาน
บุคลากรชานาญการ กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนุมัติเปิด
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะศิลปศาสตร์
ได้ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๒๙๗ ซึ่งเป็นอัตราที่ว่างลงเนื่องจาก
การเกษียณอายุราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตาแหน่ งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๑ อัตรา สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยกาหนดคุณสมบัติเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิ ทยา เน้นด้านอาชญวิทยาและการบริหารยุติธรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับ ผิ ดชอบสอนวิชาโทบริ ห ารงานยุติธ รรมและการพัฒ นาวิช าในหลั กสู ตรการพัฒนาสั งคมและวิช าศึกษาทั่ว ไป และ
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในการประชุมครั้ง ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อ วัน ที่ ๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ได้ มีมติ ให้ คณะ
ศิลปศาสตร์วิเคราะห์อัตรากาลังว่ามีเพียงพอแล้วหรือไม่ หากเพียงพอแล้วให้นาอัตรากาลังมาไว้ที่ส่วนกลาง หากยังไม่พอ
ให้ยุบเลิกและเปิดสอบคัดเลือก
/คณะศิลปศาสตร์…

-๓คณะศิล ปศาสตร์ จึ ง ได้ด าเนิ น การวิ เคราะห์ อั ตราก าลั ง บุค ลากรสายวิ ช าการ จากค่ า FTES
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรการพัฒนาสังคม มีสัดส่วนจานวนนักศึกษา : จานวนอาจารย์ เท่ากับ ๑ : ๒๔.๒๕ หรือ
เท่ากับ ๑ : ๒๕ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกลางที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ดังนั้น หลักสูตรการ
พัฒนาสังคมจึงจาเป็นต้องคงกรอบอัตรากาลังเดิมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล ไว้ที่หลักสูตรการพัฒนาสังคม
เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอ
อนุมัตยิ ุบเลิกตาแหน่งข้าราชการและขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์
๒. ข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๓. ภาระงานสอนอาจารย์หลักสูตรการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔. ภาระงานสอนอาจารย์หลักสูตรการพัฒนาสังคม รวมศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕. จานวนผู้เรียนในรายวิชาโท สาขาการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา จาแนกปีการศึกษา
๖. แผนการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาสังคม
๗. ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอน หลักสูตรการพัฒนาสังคม
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติการยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๒๙๗ (อัตราเดิม
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจัน มณีนิ ล ) เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่ นดิน ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์
๒. ขออนุมัติการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ประเภท
เงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา โดยกาหนดคุณสมบัติ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา เน้นด้านอาชญวิทยาและการบริหารยุติธรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการอภิปรายเพิ่มเติม คือ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ทางด้านกฎหมายให้คณะนิติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และให้ดาเนินการในปีการศึกษาถัดไป
ทั้งนี้ หากมีวิชาที่คาบเกี่ยวกับทางสังคมศาสตร์ อาจเชิญอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ไปช่วยสอน
มติที่ประชุม
มอบคณะศิลปศาสตร์ทบทวนความจาเป็นของสาขาวิชาอื่น โดยพิจารณาจากจานวน
อาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ที่ต่ากว่าเกณฑ์ จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละหลักสูตร และมีความจาเป็นเร่งด่วน
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๔ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสานัก
นายกรัฐมนตรี จะกาหนดให้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนและมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา) ในวันที่ ๑ เมษายน ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
จึ ง ขอความร่ ว มมือ ส่ ว นราชการระดับ กรม พิ จารณาคัด เลื อกข้า ราชการและลู กจ้ างประจ าในสั ง กัด ไม่ เ กิน จานวนที่
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกาหนด โดยพิจารณาจากจานวนข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีอยู่
และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ไม่รวมคนมาช่วยราชการ)
จานวนข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ส่วนราชการระดับกรมคัดเลือกได้ เป็นดังนี้
รายละเอียด
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา

จานวน
๑ - ๓๐๐ คน
๓๐๑ - ๓,๐๐๐ คน
๓,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ คน
๑๐,๐๐๑ คน ขึ้นไป

จานวนที่คัดเลือกได้
ไม่เกิน ๑ คน
ไม่เกิน ๒ คน
ไม่เกิน ๓ คน
ไม่เกิน ๔ คน

หมายเหตุ
ไม่จากัดกลุ่ม
ไม่จากัดกลุ่ม
ไม่จากัดกลุ่ม
ไม่จากัดกลุ่ม

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๕๓๑๑ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้าราชการ จานวน ๓๙๕ คน และลูกจ้างประจา จานวน ๑๐๕ คน
รวมทั้งสิ้น จานวน ๕๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ดังนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสิทธิ
เสนอได้เพียง ๒ คน
เพื่อให้ การดาเนิ นการพิจารณาคัดเลื อกบุคลากรดีเด่นเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและได้ผู้ ที่
เหมาะสมเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและบุ คลากรดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๕๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกบุคลากรดีเด่น โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
เป็น ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหาร ทุกคณะ/สานักที่ดูแลและรับผิดชอบ
เป็น
กรรมการ
งานบริหารงานบุคคล
๓. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็น กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
หากกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด่ น ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ถื อ ว่ า พ้ น สภาพการเป็ น
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และให้หน่วยงานต้นสังกัดของกรรมการผู้นั้นเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน
/อานาจหน้าที่…

-๕อานาจหน้าที่
๑. กาหนดประเภท จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นของมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติของกระทรวงศึกษาธิการและที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกาหนด
๒. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พิจารณาคัดเลือกให้คงเหลือตามจานวนที่
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น กาหนด ด้วยวิธีการศึกษาจากแฟ้มผลงาน สัมภาษณ์หรือดาเนินการหา
ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสรุปผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ถือเป็นที่สิ้นสุด
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น กาหนดประเภท จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาและวิธีการคัดเลือก
ผลการคัดเลือก
๑. ประเภทวิชาการ
๑.๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
- นายวีรเวทย์ อุทโธ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๑.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่
- นางจีริสุดา คาสีเขียว ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
๒. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป
๒.๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
นายสายชล พิมพ์มงคล ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชานาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๒.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่
- นายวีระพงษ์ บัวเขียว ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์
๓. ประเภทผู้บริหาร
ไม่มีคณะ สานัก ใดเสนอเข้ารับการพิจารณาแต่อย่างใด
๔. ประเภทลูกจ้างประจา ได้แก่
- นายประจักกิจ ระวี ตาแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นได้คัดเลื อกให้ นายวีร เวทย์ อุทโธ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ และนายสายชล พิมพ์มงคล ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชานาญ
การ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวัน
ข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน ๒๕๖๐) เนื่องจากทั้งสองเป็นข้าราชการผู้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และสร้าง
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และทาคุณประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จะได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป
/เอกสารประกอบ…

-๖ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบผลการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
โดยให้มีการสืบหาข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การครองตน ครองงาน และการเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป เป็นต้น และปรับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้ ก.บ.บ. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายยง บุญอารีย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษาตามที่คณะต้นสังกัดเสนอ
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ
การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๘ ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นางสาวรุ่งรัศมี
บุญดาว

ตาแหน่ง/สังกัด
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
คณะบริหารศาสตร์

ตาแหน่ง/สาขาวิชา
ที่ได้รับแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

ตั้งแต่วันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

-๗-

ที่

ชื่อ-สกุล

๒ นายราม
ประสานศักดิ์

ตาแหน่ง/สังกัด

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก
คณะศิลปศาสตร์
๓ นางปิ่นวดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีสุพรรณ
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
๔ นางปัญจภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ทัดพิชญางกูร ตาแหน่งอาจารย์
พรหมโชติ
สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
๕ นายแพทย์สุพจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ฉัตรทินกร
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
๖ แพทย์หญิงศุทธินี พนักงานมหาวิทยาลัย
ธิราช
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
๗ นายไพรินทร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สุวรรณศรี
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
๘ นายดิเรก
พนักงานมหาวิทยาลัย
บวรสกุลเจริญ ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

ตาแหน่ง/สาขาวิชา
ที่ได้รับแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวรรณคดีศึกษา

ตั้งแต่วันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา

๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และเสริมสร้าง

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

๘ เมษายน ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

-๘ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตามองค์ประกอบที่กาหนดแล้ว ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๕. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
กรรมการ
๖. นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ
กรรมการ
๗. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
กรรมการ
๘. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
เลขานุการ
๙. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. พิจ ารณากลั่ น กรองผลการประเมินค่า งานและการกาหนดกรอบตาแหน่ง เว้นแต่ กรอบ
ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญในตาแหน่งที่ปรึกษา
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็ นสาหรั บตาแหน่ งที่จ ะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสาหรับตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
๓. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๔. พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
อนึ่ง ให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๗๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
รายละเอียดปรากฏตามสาเนาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
/ประเด็น...

-๙ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิ การบดีฝ่า ยบริ หารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้ว ย
มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ บ รรจุ และแต่ งตั้ งบุ คคลเป็ นพนัก งานมหาวิ ทยาลั ย จ านวน ๗ ราย จึง เสนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
ที่
๑

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่งที่จ้าง
เงินเดือน
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่ เดือนละ

ตั้งแต่วันที่

เงินรายได้
นางณิชาภัทร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์
๕๔๒ ๒๘,๓๗๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ –
มณีพันธ์
สาขาวิชาการพยาบาล
กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่

๒

นางภรณี
แก้วลี

๓

นายปรีชา
สมสอน

๔

นายพสิษฐ์
วงษ์งามดี

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์
๕๓๘ ๒๘,๓๗๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ –
สาขาวิชาการพยาบาล
กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สุขภาพเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ๒๒๔ ๑๙,๕๐๐ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ –
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สานักงานบริหาร
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
จากมหาวิทยาลัย
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
อุบลราชธานี
สานักงานอธิการบดี
๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
Master of Arts
อาจารย์
๓๖๔ ๒๔,๕๐๐ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ –
Governance and
สาขาวิชารัฐประศาสน๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
Development
ศาสตร์
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
University of Sussex
คณะรัฐศาสตร์
๒๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
จากประเทศสหราช
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
อาณาจักร

-๑๐-

ที่

ชื่อ-สกุล

๕ นายศุภชัย
ไตรไทยธีระ

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่
รัฐประศาสนศาสตร- อาจารย์
๓๔๗
มหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐ
สาขาวิชาการบริหาร ประศาสนศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น
คณะรัฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

เงินเดือน
ตั้งแต่วันที่
เดือนละ
๒๔,๕๐๐ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ : ตามคาสั่ง
ที่ ๒๒๘/๒๕๖๐ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
จากมหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่
เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๑๙,๕๐๐ ๔ มกราคม ๒๕๖๐๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ : ตามคาสั่ง
ที่ ๒๒๗/๒๕๖๐ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๐
๒๔,๕๐๐ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่ง
ที่ ๓๕๓/๒๕๖๐ ลง
วันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๖๐

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เงินงบประมาณ

๖ น.ส.วิไลภรณ์
มหาวรรณ

๗ น.ส.สโรชา
มังคลา

มติที่ประชุม

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษา
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

๑๔

อาจารย์
กลุ่มวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

๔๙๖

รับทราบ
๔.๖ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

รองอธิ ก ารบดี ฝ่า ยบริ ห ารงานบุค คลและวิ เ ทศสั มพั น ธ์ เสนอที่ ประชุ ม เพื่อ ทราบ ด้ ว ย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จานวน ๒ ราย จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้

-๑๑ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

เงินรายได้
๑ นางณิชาภัทร
มณีพันธ์
๒ น.ส.ผุสดี เถาว์คา

มติที่ประชุม

ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่อนุมัติให้ลาออก

หมายเหตุ

๑ มกราคม ๒๕๖๐
เพื่อติดตามครอบครัว
(ตามคาสั่งที่ ๐๐๒๑/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐)
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เพือ่ รับราชการครู
(ตามคาสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม สาหรับคณะบริหารศาสตร์
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็ นชอบให้ นางบประมาณที่คงเหลื อหลั งการจัดสรรในเบื้องต้น ให้ คงยอด
งบประมาณไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่มีความประสงค์จะจ้ างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพิ่มเติม ให้เสนอเรื่องไปยัง
กองแผนงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป และใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้
การดาเนินงาน
ปรับแผนการจ้าง
๑. อนุมัติแผนการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ และลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

งบประมาณที่
งบประมาณ
อนุมัติ
การปรับแผน
๑๑,๗๒๕,๖๐๐ ๘,๕๔๕,๑๐๐

งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ

๓,๑๘๐,๕๐๐ เป็นการอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
จานวน ๑๕ อัตรา จานวน
๔,๙๘๘,๘๘๐บาท และประเภท
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง จานวน ๑๔ อัตรา จานวน
๓,๕๕๖,๒๒๐ บาท

-๑๒-

การดาเนินงาน
ปรับแผนการจ้าง
๒. ปรับแผนการจ้างของ
คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่
๑)

๓. ปรับแผนการจ้างของ
คณะรัฐศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)

งบประมาณ

งบประมาณที่
อนุมัติ
การปรับแผน
๑๘๐,๐๐๐

๖๙๖,๔๘๐

งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ

๓,๒๔๐,๕๐๐ คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับแผนการ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ ราย นายแพทย์ศิริโรจน์
กิตติสารพงษ์ อัตราค่าจ้าง ๒๐,๐๐๐
บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๒๔๐,๐๐๐
บาท เป็นเภสัชกรธีระ ฉกาจนโนดม
อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐บาท ระยะ
เวลา ๑๒ เดือน รวมงบประมาณใน
การจ้าง ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ไม่กระทบ
งบประมาณในการจ้าง เนื่องจากขอ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ
งบประมาณ ทาให้งบประมาณ
เหลือเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท)
๒,๕๔๔,๐๒๐ คณะรัฐศาสตร์ขอรับการจัดสรร
งบประมาณสาหรับการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
จานวน ๒ ราย รวมงบประมาณ
๖๙๖,๖๘๐ บาท ดังนี้
๑. จ้างผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๑
อัตราค่าจ้าง ๓๒,๕๑๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน
รวมงบประมาณในการจ้าง
๓๙๐,๑๒๐ บาท
๒. จ้างผู้สอน อัตราค่าจ้าง
๒๕,๕๓๐ บาท ระยะเวลาในการ
จ้าง ๑๒ เดือน รวมงบประมาณใน
การจ้าง ๓๐๖,๓๖๐ บาท

-๑๓-

การดาเนินงาน
ปรับแผนการจ้าง
๔. ปรับแผนการจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้างของ
คณะบริหารศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์ (ครั้งที่
๓)

งบประมาณ

งบประมาณที่
อนุมัติ
การปรับแผน
๖๒๓,๔๐๐

งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ

๒,๐๐๓,๗๔๐ ๑. คณะบริหารศาสตร์ปรับ
แผนการจ้างโดย เปลี่ยนแปลง
ผู้สอน (อัตราเดิม/รายใหม่)
จาก Mr. Aria Waskita
Utama เป็น Mr. Shuai
Guo (ไม่กระทบงบประมาณ
เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลง
ผู้สอน) อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐
บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒
เดือน รวม งบประมาณในการ
จ้าง ๓๑๗,๕๒๐ บาท
๒. คณะศิลปศาสตร์ปรับ
แผนการจ้างดังนี้
๒.๑ เปลี่ยนแปลงผู้สอน
และขอปรับลดระยะเวลาใน
การจ้างลง จานวน ๒ ราย
ดังนี้
๑) เดิม Ms. Kumiko
Mishima เป็น
Ms.Marienallen Joy
M.Basilio อัตราเงินเดือน
๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาใน
การจ้าง ๑๐ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง
๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒) เดิม Mr.Saltustio
Mateo Sanfelipe Jr เป็น
Mr. Homma Tatsunori
อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐
เดือน รวมงบประมาณในการ
จ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท

-๑๔-

การดาเนินงาน
ปรับแผนการจ้าง

งบประมาณ

งบประมาณที่
อนุมัติ
การปรับแผน

งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ
๒.๒ ขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มสาหรับจ้างผู้สอนเพิ่ม
จานวน ๓ อัตรา ระยะเวลา
ในการจ้าง ๑๐ เดือน ดังนี้
๑) Mr.Masaki Koji
อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐
เดือน รวมงบประมาณในการ
จ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒) Mr. Unju Jumpei
อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐
เดือน รวมงบประมาณในการ
จ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๓) Mr. Nguyen Duy
Linh อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐
บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐
เดือน รวมงบประมาณในการ
จ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท

รวมงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒,๐๐๓,๗๔๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติงบประมาณสาหรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
งบประมาณแผ่ น ดิน ประเภทลู กจ้างชาวต่างประเทศที่มีสั ญญาจ้าง ตาแหน่งผู้ ส อน เพิ่มเติม ราย Miss Jenifer
Lalrozari อายุ ๒๖ ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๔๖๐ บาท (อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า) ระยะเวลา ๑๑
เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) รวมงบประมาณในการจ้าง ๒๙๑,๐๖๐ บาท เนื่องจากคณะ
บริหารศาสตร์มีการจั ดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
นานาชาติ) ซึ่งจาเป็นต้องมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถและความชานาญพิเศษด้านภาษาศาสตร์
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Miss Jenifer Lalrozari เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ มีพื้นฐานการเรียนด้านการค้า เน้นด้านต้นทุน
และบั ญ ชี ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการเตรี ย มเอกสารประกอบการสอนภาษาที่ เน้ นการใช้ ทางธุร กิจ แก่ นัก ศึก ษาเอก
บริหารธุรกิจ อีกทั้งมีประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยมากว่า ๔ ปี มีความเข้าใจในบริบทของนักเรียนไทย ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการของการเรียนการ
สอน สามารถพัฒนาหลักสูตร เทคนิค รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา (จากการที่
/ให้ทา...

-๑๕ให้ทา TQF๐๓ สาหรับรายวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้น) การเตรียมข้อมูลและหาแนวทางการทาการตลาดเชิงรุก ช่วยพัฒนา
งานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เติบโตเข้มแข็ง สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในคณะได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้น ยังมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้มหาวิทยาลั ยสามารถพัฒ นาทางด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารเรี ย นการสอนเป็ น อย่ า งยิ่ ง อี ก ทั้ ง สามารถติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษผนวกในบางสาขา การดูแล
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(AEC) ซึ่งต้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง และเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ภาระงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน และสาเหตุที่จ้างสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า เนื่องจากการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ต้องใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงด้านธุรกิจ
และจาเป็นต้องมีอาจารย์ที่มีความรู้ความชานาญ ประสบการณ์การทางานธุรกิจระหว่างประเทศและทางด้านภาษาอังกฤษ
อย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ โดยมีภาระงานดังนี้
๑. ภาระงานสอน (สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) มีรายวิชา
๑.๑ ๑๔๒๑ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English) ภาคต้น ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม
๑๕ สัปดาห์
๑.๒ ๑๗๐๔ ๑๐๐ ทักษะการศึกษา (Study Skill) ภาคต้น ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์
(ไม่นับหน่วยกิต)
๑.๓ ๗๐๔ ๓๒๒ การจัดการธุรกิจท้องถิ่นขนาดย่อม (Local Small Business Management)
ภาคต้น ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์ (วิชาชีพเลือก)
๑.๔ ๑๔๒๑ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic purposes) ภาคปลาย ๖
ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์
๑.๕ ๑๗๐๔ ๓๙๐ การฝึกงาน (Internship) ผู้ประสานงานรายวิชา ภาคปลาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
รวม ๑๕ สัปดาห์
๑.๖ ๑๗๐๑๔๕๐ การสื่ อ สารในองค์ ก รแบบบู ร ณาการ (Integrate
Organizational
Communication) ภาคปลาย ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์ (วิชาชีพเลือกเสรี)
๒. งานวิจัย
ทาการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในชั้นเรียน
โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เรียน อาจารย์ บุคคลกรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเทคนิค รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริม เพื่อหาความเป็นไปได้ในการให้การลดการตกออกของนักศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอน
๓. งานบริการวิชาการ
๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน โดยบริการสอน
ภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
๓.๒ โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา/บุ ค ลากร คณะบริ ห ารศาสตร์ ทั้ ง ภาค
การศึกษาต้น และภาคปลาย
๓.๓ โครงการเปิดบ้านบริหารศาสตร์ โดยร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เตรียมพร้อมสาหรับ
การจัดงานเปิดบ้านบริหารศาสตร์ เพื่อนาเสนอให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
/๓.๔ โครงการ...

-๑๖๓.๔ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมข้อมูล และหาแนวทางการการทาการตลาดเชิงรุก
๓.๕ งานบริการวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. ภาระงานด้านอื่น ๆ
๔.๑ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษา และคณาจารย์ในคณะ
๔.๒ เป็นคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของคณะ เพื่อช่วยในการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์
ให้เติบโตและเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในแนวทางเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาและบุคคลากรของคณะ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันกับคณะและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
๔.๓ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา BBA-IB Club สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรและนักศึกษาที่มีความสนใจ
๔.๔ เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศึกษาและพิจารณาการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อ
คงความมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังร่วมเป็นกรรมการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการจัดการประชุมระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๙ นี้ด้วย
๔.๕ ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. เป็นผู้มีประสบการณ์/ความรู้ความสามารถพิเศษ ดังนี้
๕.๑ ๒๐๑๕-๒๐๑๖ Working as an English Teacher at Watweluwanaram SchoolTeaching
Prathom and Mathayom Levels
๕.๒ ๒๐๑๔-๒๐๑๕ Curriculum Consultant (Academic Supervisor for Teachers) for a
Year in Mediakids Academy, Bangkok, Thailand.
๕.๓ ๒๐๑๔- Teacher at Khuangnaipittayakarn School for a semester in Ubon
Rachathani, Thailand
๕.๔ ๒๐๑๒- Teacher at SuanAgsorn School for a semester in Pathumthani, Bangkok,
Thailand.
๕.๕ ๒๐๑๑ – Personal Tutor to foreign students for ๑ year in Spicer Memorial
College, Pune, India.
ในเบื้องต้นกระทรวงการคลังอนุมัติการจ้างในอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าแล้ว รายละเอียด
ตามสาเนาหนังสือที่ กค. ๐๔๒๐/๑๗๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๓ ทั้งนี้ กองแผนงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ Miss Jenifer Lalrozari ที่คณะบริหารศาสตร์ เสนอ
เพื่อขออนุมัติจ้าง พบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และบัญชีอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของกระทรวงการคลัง และมีภาระงานสอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ยการกาหนดภาระงานของผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อย คณะบริหารศาสตร์จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างจากเดิม
Miss Marilou L. Villas อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๓๑๗,๕๒๐ บาท เป็น Miss Jenifer Lalrozari อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๑ เดือน รวม
/งบประมาณ…

-๑๗งบประมาณในการจ้าง ๒๙๑,๐๖๐ บาท และทาให้มีงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการจ้างในครั้งนี้ เพิ่มอีกจานวน
๒๖,๔๖๐ บาท และเมื่อรวมกับงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ใน
ครั้ ง ที่ผ่ านมา จะท าให้ เงิ น งบประมาณคงเหลื อจานวนทั้ งสิ้ น ๒,๐๓๐,๒๐๐ บาท รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ตาแหน่ง
ผู้สอน ของคณะบริหารศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา งบประมาณ ๒๙๑,๐๖๐ บาท
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับบัญชี
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/อธิการบดี
อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
๒. สาเนาบันทึกข้อความ คณะบริหารศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๘๗๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. ๐๔๒๐/๑๗๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
๔. ตารางสรุปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อเสนอเพื่อขอบรรจุในแผนการจ้างลูกจ้างชั่ วคราวเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔
๕. สรุ ป การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม สาหรับคณะบริหารศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕
/ประเด็น...

-๑๘ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ตาแหน่งผู้สอน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๖๐ เพิ่มเติม สาหรับคณะบริหารศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา รวมงบประมาณในการจ้าง ๒๙๑,๐๖๐ บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๒ ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เพื่อ

ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติให้ถอน
เรื่อง และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดาเนินการดังนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๑. รั บ รองคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ข ออนุ มั ติ จ้ า งเป็ น ไปตาม มาตรา ๒๕ พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ โดยสรุปรายการ ได้แก่ คุณวุฒิ และประสบการณ์สอน หรือประสบการณ์บริหาร
๒. สรุปประวัติบุคคลและผลงาน โดยสรุปในระเบียบวาระการประชุม ระบุช่วงเวลา จานวนปี
กรณีเป็นอาจารย์พิเศษให้สรุปเป็นปี พ.ศ. จานวนปี หากสอนเป็นชั่วโมงให้ระบุจานวนชั่วโมงสอน (ต่อปี)
๓. นาเสนอรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR) ให้ชัดเจน เช่น ภาระงานสอน งานบริหาร งาน
วิชาการ เป็นต้น
๔. ระบุเหตุผลการกาหนดอัตราเงินเดือนว่าพิจารณาจากหลักการใด เหตุใดเงินเดือนเท่ากัน
๕. กาหนดเงินตาแหน่งบริหาร ๕,๖๐๐ บาท แยกจากเงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน
๖. ประสานกองแผนงานและกองคลังว่าสามารถนาเงินงบประมาณแผ่ นดินมาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีได้หรือไม่
๗. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจาคณะประเภทคณาจารย์ประจา
เพื่อให้ครบองค์ประกอบแล้วเสนอขออนุมัติเรื่องการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเสนอข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่เสนอขอจ้าง
ความละเอียดมีดังนี้
๑. คุณวุฒิ และประสบการณ์สอน ประสบการณ์บริหาร ของบุคคลทีเ่ สนอการจ้าง
๑.๑ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
ประสานงานสังคม ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วนั ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นกรณีจ้างเต็มเวลา
(เอกสารแนบ ๒)
/๑.๑.๑ ประวัติส่วนตัว…

-๑๙-

๑.๑.๑ ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี เกิด
๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๙ อายุ ๖๑ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๓๐๑๘ ๐๐๖๑๔ ๘๙ ๘
ที่อยู่ ๙๙/๕๖ หมู่ที่ ๘ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ ๙๕๒๕ ออกโดยแพทยสภา
ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔
๑.๑.๒ ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน
คุณวุฒ/ิ อนุมัติบัตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต MPH (urban health)

ปี พ.ศ.ที่จบ
๒๕๒๑
๒๕๒๓
๒๕๒๙

- อนุมัติบัตร แสดงความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน)
- อนุมัติบัตร แสดงความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(สาขาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)

สถาบันการศึกษา ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย

๒๕๒๙

แพทยสภา

ไทย

๒๕๔๕

แพทยสภา

ไทย

๑.๑.๓ ประสบการณ์ทางาน
(ก) งานสอน อาจารย์พิเศษ
ปีการศึกษา
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๔๖

รายวิชา/หัวข้อ
ชม.สอน/ปี
ระดับการศึกษา
สถานที่
การคลังและการบริหารหลักประกัน
๓
หลักสูตรวิทยาศาสตร- คณะแพทยศาสตร์
สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
๖
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
การคลังและการบริหารหลักประกัน
สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ
การจัดการเงินในระบบบริการ
สุขภาพ

๓

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข

๓

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การคลังและการบริหารหลักประกัน
สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตร- คณะแพทยศาสตร์
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๖

หลักสูตรวิทยาศาสตร- คณะแพทยศาสตร์
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

-๒๐ปีการศึกษา
๒๕๔๗
๒๕๔๘

รายวิชา/หัวข้อ
ชม.สอน/ปี
ระดับการศึกษา
การคลังและการบริหารหลักประกัน
๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ
มหาบัณฑิต
การคลังและการบริหารหลักประกัน
๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ
มหาบัณฑิต

สถานที่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ข) ด้านวิทยากร
ปีการศึกษา
๒๕๕๕

รายวิชา/หัวข้อ
ชม.สอน/ปี ระดับการศึกษา
สถานที่
โครงการสัมมนาระบบสุขภาพ
๔
หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
และการสาธารณสุข ในหัวข้อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ทิศทางอนาคตระบบ
หลักประกันสุขภาพไทย และ
AEC กับระบบสุขภาพไทย”
(ค) งานบริหาร

ระยะเวลา
๒๕๓๖-๒๕๓๗
๒๕๔๕-๒๕๔๖
๒๕๔๖-๒๕๕๙

สถานที่ทางาน
กองสาธารณสุขภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รองเลขาธิการ

(ง) ผลงานที่เผยแพร่ วิจัย/หนังสือ/ตารา/บทความรางวัล
ระยะเวลา

ประเภท

-

หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
วิจัย

-

ชื่อผลงานที่เผยแพร่

๑. หลักประกันมั่นใจ
๒. หนังสือสุขภาพดีวิถีอาเซียน
๓. บริการสุขภาพออสเตรเลีย
๔. กรรมการพิจารณาผลงาน R to R ดีเด่น, มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙
บทความทางวิชาการ ๕. หมอชาวบ้าน,ก้าวใหม่,หมออนามัย และ IS AM ARE กว่า ๑๐๐ เรื่อง
(จ) ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ
๑. Health Financing Expert
๒. National Health Security Consultant of National Health Security

Office of Thailand
๓. Consumer Protection Specialist

-๒๑๑.๒ นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์ ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร ระยะเวลาในการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นกรณีจ้างเต็มเวลา (เอกสารแนบ ๓)
๑.๒.๑ ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี เกิด
๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๙ อายุ ๖๑ ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๒ ๐๐๑๘๔ ๒๑ ๔
ที่อยู่ ๖/๑ หมู่ที่ ๖ ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตาบลสิ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ ๙๗๗๒ ออกโดยแพทยสภา
ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔
๑.๒.๒ ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน
คุณวุฒิ /วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๑)
- อนุมัติบัตร แสดงความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สาขากุมารเวชศาสตร์)
- วุฒิบัตร แสดงความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(สาขากุมารเวชศาสตร์)
- วุฒิบัตรแสดงความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป)
- อนุมัติบัตร แสดงความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)

๒๕๒๓
๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา

ไทย
ไทย

๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

๒๕๓๕

แพทยสภา

ไทย

๒๕๓๕

แพทยสภา

ไทย

๒๕๔๕

แพทยสภา

ไทย

๑.๒.๓ ประวัติการทางาน
(ก) งานสอน (อาจารย์พิเศษ)
ปีการศึกษา
รายวิชา/หัวข้อ
ชม.สอน/ปี
ระดับการศึกษา
๒๕๔๗-๒๕๕๒ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๖
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
๒๕๕๒ สาขาวิ ช าการคั ด กรองและ
๓๒
หลักสูตรสาธารณสุขรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ศาสตรบัณฑิต
๒๕๕๓-๒๕๕๔ สาขาวิ ช าการคั ด กรองและ
๓๒
หลักสูตรสาธารณสุขรักษาโรคเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)
ศาสตรบัณฑิต

สถานที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

-๒๒ปีการศึกษา
รายวิชา/หัวข้อ
ชม.สอน/ปี
ระดับการศึกษา
๒๕๕๔-๒๕๕๕ สาขาวิ ช า PH๖๐๑ : การ
๑๒
หลักสูตรสาธารณสุขบริหารองค์กรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต
๒๕๕๕-๒๕๕๖ สาขาวิชาการคัดกรองและการ
๓๓
หลักสูตรสาธารณสุขรักษาโรคเบื้องต้น
ศาสตรบัณฑิต
๒๕๕๖-๒๕๕๗ สาขาวิ ช า PH๖๐๑ : การ
๑๒
หลักสูตรสาธารณสุขบริหารองค์กรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต
๒๕๕๗-๒๕๕๘ สาขาวิชาการคัดกรองและ
๒๘
หลักสูตรวิทยาศาสตรรักษาโรคเบื้องต้น
บัณฑิต
๒๕๕๕-๒๕๕๗ สาขาวิช าการบริ ห ารบริ การ
๖
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
บัณฑิต
๒๕๕๙
สาขาวิชาการบริหารบริการ
๖
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาบัณฑิต
๒๕๕๒-๒๕๕๓ สาขาการปกครองท้องถิ่น
๑๒
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

สถานที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(ข) ด้านกรรมการสอบ/คุมสอบ วิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา
๒๕๕๖

รายวิชา/หัวข้อ
รายวิชา ๑๔๑๐ ๘๙๙ Thesis
ประจาฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๖

ชม.สอน/ปี
ระดับการศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สถานที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ค) งานบริหาร
ระยะเวลา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สถานที่ทางาน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตาแหน่ง
- คณะกรรมการพัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
- คณะกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์
- สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

(ง) ผลงานที่เผยแพร่ วิจัย/หนังสือ/ตารา/บทความ/รางวัล
ระยะเวลา
ประเภท
ปี ๒๕๒๙ แพทย์ชนบทดีเด่น
ปี ๒๕๓๐ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ปี ๒๕๓๑ แพทย์ชนบทดีเด่น

ชื่อผลงานที่เผยแพร่
แพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูนเกสร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
แพทย์ชนบทดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

-๒๓ระยะเวลา
ปี ๒๕๕๗ วารสาร
ปี ๒๕๕๘

วารสาร

ปี ๒๕๕๙

วารสาร

ประเภท

ชื่อผลงานที่เผยแพร่
ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน
โฮสต์กึ่งกลางในพื้นที่ฝายโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
วารสารควบคุมโรค ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๓ ก.ค. - ก.ย. ๕๘
ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง สถานการณ์ ปัญหาและการพัฒนารูปแบบ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า โ ฆ ษ ณ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ ข อ ง ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียง จังหวัดศรีสะเกษ วารสารวิชาสาธารณสุข ปี
ที่ ๒๔ ฉบับที่ ๖ พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
ผลงานตีพิมพ์ เรื่อง การประเมินผลโครงการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดในเด็กอายุ ๗-๑๒ ปี จังหวัดศรีสะเกษ วารสาร
กรมการแพทย์ ปี ๔๑ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - ก.พ. ๕๙

อนึ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขออนุมัติจ้าง
ทั้ง ๒ ท่าน พบว่าเป็นไปตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนด
๒. รายละเอียดขอบเขตการจ้าง
๒.๑ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ (เอกสารแนบ ๔)
๒.๑.๑ ภาระงานวิชาการ
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๑. ภาระงานสอน
- หลักสูตรแพทยศาสตร์
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
- หลักสูตรอื่นๆ
๒. ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอื่น
๓. ภาระงานบริการวิชาการ
๔. ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ภาระงานอื่น ๆ
รวมจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์

จานวนภาระงานต่อสัปดาห์
๑๔.๔๐
๑๐.๐๐
๔.๔๐
๒.๕๐
๑๓.๘๕
๑.๖๑
๒.๐๐
๓๔.๓๖

๒.๑.๒ ภาระงานบริหาร
โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบของงานสูงมาก ดังนี้
/- งานส่งเสริม…

-๒๔-

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
งานการจัดการความรู้
งานวิเทศสัมพันธ์
งานเครือข่ายระบบสุขภาพ
งานประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ

๒.๒ นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์ (เอกสารแนบ ๕)
๒.๒.๑ ภาระงานวิชาการ
ภาระงานที่ปฏิบัติ
๑. ภาระงานสอน
- หลักสูตรแพทยศาสตร์
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
- หลักสูตรอื่นๆ
๒. ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอื่น
๓. ภาระงานบริการวิชาการ
๔. ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ภาระงานอื่น ๆ
รวมจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์

จานวนภาระงานต่อสัปดาห์
๑๕.๖
๑๐
๕.๖
๑.๙๒
๑๓.๘๕
๑.๖๑
๒.๐
๓๔.๙๘

๒.๒.๑ ภาระงานบริหาร
โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบของงานสูงมาก ดังนี้
- งานบริหารทั่วไป
งานบริหารบุคคล
- งานคลังและพัสดุ
- งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
/วิทยาลัย…

-๒๕วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตรวจสอบแล้ว เป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของ ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการต้องมีภาระงานขั้นต่าสัปดาห์ละสามสิบ
ห้าชั่วโมง และ ตาม ข้อ ๘ (๓) กาหนดว่า ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้ได้รับการลดภาระงานร้อยละหกสิบของภาระงานขั้นต่า
ดังนั้น นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ และนายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์ ต้องมี ภาระงานขั้นต่าสัปดาห์ละ
๑๔ ชั่วโมง ซึ่งภาระงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบหมายภาระงานสัปดาห์ละ ๓๔.๓๖ ชั่วโมง ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (เอกสารแนบ ๖)
๓. เหตุผลในการกาหนดอัตราเงินเดือนว่าพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด เหตุใดเงินเดือนถึงเท่ากัน
การกาหนดอัตราเงินเดือน งานบริหารบุคคล เสนอคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ พิจารณา
อัตราเงินเดือน และเงินตาแหน่งบริหารตาแหน่งรองคณบดี ดังนี้
ชื่อ
อัตราเงินเดือนเดิม
นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อัตราเงินเดือน ๑๗๒,๐๐๐ บาท
นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์
ดารงตาแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
อัตราเงินเดือน ๗๔,๓๒๐บาท
เงินค่าตอบแทนกาลังพล (พตส.) จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินค่าตอบแทนไม่เปิดเวชปฏิบัติ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินประจาตาแหน่ง จานวน ๑๓,๐๐๐ บาท
เงินค่าตอบแทน จานวน ๑๓,๐๐๐ บาท

อัตราเงินเดือนใหม่
อัตรา ๖๑,๐๔๐ บาท
อัตรา ๖๑,๐๔๐ บาท บาท
(อัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน
ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่ง
อาจารย์ ขั้นสูง)

เหตุผลในการกาหนดอัตราเงินเดือนพิจารณา เนื่องจากหากจ้างเท่ากับอัตราเงินเดือนสุดท้ายที่
ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน เป็นอัตราเงินเดือนที่สูง วิทยาลัยฯ อาจมีงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงได้นา
ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา และภาระงานที่จ้าง มาพิจารณา เห็นว่าตาแหน่งที่เสนอจ้างเป็นตาแหน่งประเภทเดียวกัน น่าจะ
พิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนเท่ากันได้
๔. ประสานกองแผนงานและกองคลังว่าสามารถนาเงินงบประมาณแผ่นดินมาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ได้หรือไม่
ผลการพิจารณามีดังนี้
๑. กองแผนงาน ส านั กงานอธิก ารบดี พิจ ารณา พบว่ามี งบประมาณเพียงพอส าหรับ การ
เบิกจ่ายให้กับการจ้างพนักงานบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย ประเภทวิชาการเพื่อดารงตาแหน่ ง
ผู้บริ หาร จ านวน ๒ อัตรา ตามที่วิทยาลั ย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ขเสนอ แต่ทั้งนี้ ส าหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแหล่งงบประมาณในการจ้างจากเงินงบประมาณเงินรายได้ เป็นงบประมาณแผ่นดิน ที่คงเหลืออีกจานวน
/๑๐ อัตรา…

-๒๖๑๐ อัตรา และการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ จานวน ๘ อัตรา ตามที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๕๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จักต้อง
พิจารณาถึงงบประมาณคงเหลือ หลังการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการเพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหาร จานวน ๒
อัตรา ดังกล่าวเพื่อบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจ้างอีกครั้งหนึ่งด้วย (เอกสารแนบ ๗)
๒. กองคลัง สานักงานอธิการบดี แจ้งผลการพิจารณาว่า งบค่าจ้างตามข้อหารือเป็นหมวดเงิน
อุดหนุนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ฯ และการจ้างบุคคลเกิน ๖๐ ปี มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มิทาให้วัตถุประสงค์ของ
การใช้ เงิน เปลี่ ย นแปลงไป โดยสามารถกระท าได้ ตามระเบี ยบวิธีก ารบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกั บ
มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
โดยข้อ ๕ กาหนดว่า เงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และข้อ ๗
ระเบียบเดียวกัน เปิดช่องให้กระทาได้ตามวิธีการนี้ จากข้อเท็ จจริงดังกล่าว กองคลัง สานักงานอธิการบดี จึงขอเรียนว่า
สามารถนาเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ได้แห่งระเบียบฯ อ้างถึง ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๐๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๘)
๕. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
ขณะนี้ ได้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการประจาคณะ ประเภทอาจารย์ประจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และได้นาวาระเรื่องการขออนุมัติจ้างเข้าเสนอที่ประชุม (เอกสารแนบ ๙)
ในการการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้
พิจารณาและ มีมติอนุมัติการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จานวน ๒ ราย คือ
๑. นายแพทย์ วี ร ะวั ฒ น์ พั น ธ์ ค รุ ฑ เป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ประเภทผู้ บริ หาร ต าแหน่ ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและประสานงานสังคม สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
๓. อัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่ งอาจารย์ ขั้นสู ง ๖๑,๐๔๐ บาท (เอกสารแนบ ๑๐) เงินประจาตาแหน่ง
รองคณบดี อัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน อัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท (เอกสาร
แนบ ๑๑)
๔. ระยะเวลาการจ้าง ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เห็นชอบ
๕. แหล่งงบประมาณ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทน
เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ใช้จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน หมวด
เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตราเพื่อการบรรจุนักศึกษาแพ ทย์ผู้ทา
สั ญ ญาฯ และการจ้ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์ ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จ านวน ๒๐ อั ต รา
(เอกสารแนบ ๑๒) ในส่วนค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีดารงตาแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวกฎหมายให้พนักงาน
ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด ใช้จากงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม สบพช. (กระทรวงสาธารณสุข) (เอกสารแนบ
๑๓)
/ข้อกฎหมาย...

-๒๗ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้ อ ๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งบุ ค คลที่ มี อ ายุ ๖๐ ปี ขึ้ น ไป
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดว่า การจ้างบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัยให้ทา
สัญญาจ้างตามวาระการดารงตาแหน่งนั้น โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปีหรือไม่
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคล
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างพนักงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
(๒) พิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) กรณีการจ้าง กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี
ข้อ ๕ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ สาหรับพนักงาน
(๑) อัตราเงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็นรายกรณี
(๒) ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีดารงตาแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวกฎหมายให้พนักงาน
ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด
๓. ข้อ ๙ ข้อ บั งคั บ ส่ ว นงานภายใน ๒๕๕๔ ก าหนดว่ า ให้ ค ณบดีเป็ นผู้ บังคั บบั ญชาและรับ ผิ ด ชอบ
การบริหารงานของคณะตามวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของคณะ และให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อ
ทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
คณบดีและรองคณบดี ต องมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลั ยหรือ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง และได ท าการสอนหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารมาแล ว
ไม่นอยกว่าสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองรองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งและ
ถอดถอนตามคาแนะนาของคณบดี
๔. มาตรา ๒๕ พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนดว่า คณบดีและรองคณบดี
ตองมีคุณสมบัติไดปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง และไดทาการสอนหรือมีประสบการณ์ ดานการบริหารมาแลวไมนอยกว่าสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
ลาดับที่
ชื่อรายการเอกสารประกอบการพิจารณา
๑ สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
๒ แบบประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป
ราย นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

เอกสารแนบที่
เอกสารแนบ ๑
เอกสารแนบ ๒

-๒๘ลาดับที่
ชื่อรายการเอกสารประกอบการพิจารณา
๓ แบบประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป
ราย นพ.ประวิ อ่าพันธุ์
๔ แบบข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (TOR)
ราย นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
๕ แบบข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (TOR)
ราย นพ.ประวิ อ่าพันธุ์
๖ สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๐๓๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๗ สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๐๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๘ สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๓๒๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
๙ สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๐
๑๐ สาเนาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสู งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๑ สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/ว ๑๒๐๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๒ สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๐๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๓ งบประมาณเงินที่ได้รับจัดสรรค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานบริหารบุคคล วิทยาลัยฯ
๑๔ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เอกสารแนบที่
เอกสารแนบ ๓
เอกสารแนบ ๔
เอกสารแนบ ๕
เอกสารแนบ ๖
เอกสารแนบ ๗
เอกสารแนบ ๘
เอกสารแนบ ๙
เอกสารแนบ ๑๐
เอกสารแนบ ๑๑
เอกสารแนบ ๑๒
เอกสารแนบ ๑๓
เอกสารแนบ ๑๔

ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติจ้าง นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ และ
ขออนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและประสานงานสังคม สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข อัตราเงินเดือน ๖๑,๐๔๐ บาท เงินประจาตาแหน่งรองคณบดี อัตราเดือนละ ๕.๖๐๐ บาท เงินค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจากเงินเดือน อัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
๒. ขออนุมัติจ้าง นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ และขอ
อนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อัตราเงินเดือน ๖๑,๐๔๐ บาท เงินประจาตาแหน่งรองคณบดี อัตรา
เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน อัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท
๓. แหล่งงบประมาณ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทน
เงิ น ประจ าต าแหน่ งทางวิ ชาการ และค่ าตอบแทนอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจากเงิ นเดื อน ใช้ จากแหล่ งงบประมาณแผ่ นดิ น
หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตราเพื่อการบรรจุนักศึกษาแพทย์
ผู้ ท าสั ญ ญาฯ และการจ้ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์ ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จ านวน ๒๐ อั ต รา
ในส่วนค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน กรณีดารงตาแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวกฎหมายให้พนักงานได้รับตามที่กฎหมาย
กาหนด ใช้จากงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม สบพช. (กระทรวงสาธารณสุข)
/มติที่ประชุม…

-๒๙มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนระยะเวลาในการจ้างมอบคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเสนออธิการบดี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ของคณบดี
๒. มอบคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาเปลี่ยนชื่อตาแหน่งรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและประสานงานสังคมให้สั้นและกระชับ
๓. มอบคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดทา TOR ประกอบการทา
คาสั่งและสัญญาจ้าง
๕.๓ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนุมัติเปิด
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอัตรา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่างลง จานวน ๒ อัตรา เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ราย รองศาสตราจารย์อุทัย
สุ ข สิ ง ห์ ข้ า ราชการพลเรื อนในสถาบั น อุด มศึ ก ษา ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ต าแหน่ ง ๑๔๓ สั ง กั ด ภาควิ ช า
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ ราย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป าณิ ศ า จางศิ ริ กุ ล ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๑๕๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น
เพื่อให้ การจั ดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะ
วิศวกรรมสาสตร์จึงขอชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรของทางภาควิชา ต้องได้รับการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร โดยมี
อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ต่อนักศึกษาเต็มเวลาในระดับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
ต้องไม่เกิน ๑ ต่อ ๒๐ คน (ตามหนังสือ ที่ รส.๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐) ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๙ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๘ จานวน ๓๒๑ คน ดังนั้น ตามสัดส่วนจึง
ควรมีอาจารย์ประจา ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๐.๐๕ คน และเมื่อพิจารณาข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีอาจารย์ประจา ๑๔ คน เมื่อรองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์ เกษียณอายุ
ราชการ ภาควิชาฯ จึงเหลืออาจารย์ประจาเพียง ๑๓ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์รับรองหลักสูตร
๒. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ต้องมีการรับรองหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย ๕ คน และทางภาควิชามีหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน ๔ หลักสูตร ตาม
หลั กเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๑๓ คน
สาหรับ ๔ หลักสูตร แต่ปัจจุบันภาควิชามีอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียง ๑๒ คน จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขออนุมัติดาเนินการ ดังนี้
/๑. ยุบเลิก...

-๓๐๑. ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๑๔๓ (อัตราเดิม
ราย รองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์) เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ) ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดสอบคัดเลือกเพื่ อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
๒. ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๑๕๐ (อัตราเดิม
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา จางศิริกุล ) เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน) ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อเปิดสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
และเมื่ อ ด าเนิ น การเปิ ด สอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เปลี่ ย นหมวดงบประมาณในการจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์จักได้ดาเนินการเปิดสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินรายได้) ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๒ อัตรา สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และภาควิชาวิศวกรรมเคมีต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๔๗๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอ
อนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการและเปลี่ยนหมวดงบประมาณและขออนุมัติดาเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตาแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์
๒. หนังสือ ที่ รส.๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณอัตราส่วน
อาจารย์ประจาต่อนักศึกษา
๓. จ านวนนั กศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาแนกตามชั้นปี และสาขา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุล าคม
๒๕๕๙
๔. ข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๑๔๓ เป็นอัตรา
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (ประเภทเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ) ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๑๕๐ เป็นอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน) ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ดังนี้
๑. ข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของภาควิชา
๒. ข้อมูลอาจารย์ในปัจจุบัน
/๓. คุณสมบัต…
ิ

-๓๑๓. คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสภาวิชาชีพหรือไม่
อย่างไร ทั้งในด้านคุณสมบัติและจานวน
๔. ข้อมูลจานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา FTES ภาพรวม / รายหลักสูตร /ภาควิชา
(จัดทารายละเอียดเป็นรายข้อ)
๕. ข้อมูลนักศึกษาหัวจริง
มติที่ประชุม

มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ แจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัย
-ลับ-

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๓/๒๕๖๐

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

