รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๗.(แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๙. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๐. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๑. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔. ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการ
๑๕. (แทน) ผู้อ่านวยการส่านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๖. (แทน) ประธานสภาอาจารย์
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
นางธิราพร ศรีบุญยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายอุทัย อันพิมพ์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายฐิติพล ภักดีวานิช
นายติ๊ก แสนบุญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
นายวศิน โกมุท

กรรมการ
กรรมการ

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นายรัชชนนท์ แกะมา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที
บุคลากรช่านาญการ กองการเจ้าหน้าที

-๒๓. นายณัฐพล สายโสม

นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที

เริ่มประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นายศุภชัย ไตรไทยธีระ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์
-ลับระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามทีสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้ง นายอุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
เนื องจาก รองศาสตราจารย์ อุ ทิ ศ อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ เกษี ย ณอายุ ร าชการในสิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องการกลับไปดูแลบิดามารดา ทีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที ๕/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ลาออกจากต่าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามประสงค์ รายละเอียด
ปรากฏตามส่าเนาค่าสังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมเพือโปรดทราบการลาออกจากต่าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ของ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายธีรวิทย์ กาปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี ณ Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุน
Chinese Government Scholarship รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนืองจากส่ง
รูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างขออนุมัติส่าเร็จการศึกษา
ทั้ ง นี้ การขออนุ มั ติ ร ายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ และอธิการบดี
พิจารณาอนุมัติให้บุคคลดังกล่าว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ จ่านวน ๑ ราย
คื อ ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ จิ ร ด า แ ฮ ร์ บ ส์ ท ข้ า ร าช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ต่ า แ ห น่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีประจ่าต่าแหน่งที ๓๐๕ อัตราเงินเดือน ๓๘,๖๗๐ บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากการราชการ ตั้งแต่วันที ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนืองจาก
ย้ายภูมิล่าเนา
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ รายงานผลการขออนุมัติการกาหนดกรอบตาแหน่งสูงขึ้น กรณียื่นเรื่องก่อน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
มีบุคลากรทีด่ารงต่าแหน่งประเภททัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ยืนเรืองขอรับการประเมินเพือ
แต่งตั้งให้ ด่ารงต่าแหน่ งสู งขึ้น แต่เนื องจากการวิเคราะห์ค่างานเพือก่าหนดกรอบต่าแหน่ง (จ่านวนและระดับ
ต่าแหน่ง) ยังไม่แล้วเสร็จ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที ๔/๒๕๕๗ เมือวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติให้น่า

-๔กรอบต่าแหน่งตามที ก.ม. และทีสภามหาวิทยาลัยก่าหนดไว้เดิมมาใช้ประโยชน์และแต่งตั้งส่าหรับผู้ยืนเรืองภายใน
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๘ เมือวันที ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ มี
มติเห็นชอบก่าหนดกรอบของต่าแหน่งประเภททัวไปและต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ตั้งแต่
วัน ที ๒๑ กัน ยายน ๒๕๕๓ ถึงวัน ที ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ก.พ.อ.ได้ตอบข้อหารือว่า มหาวิทยาลั ยต้อง
ด่าเนินการวิเคราะห์ปริมาณและหน้าทีความรับผิดชอบรายต่าแหน่งเพือก่าหนดว่าต่าแหน่งใดให้เป็นระดับใดและ
จ่านวนเท่าใดตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ก่าหนด
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงมติเห็นชอบให้ประเมินค่างานระดับช่านาญงาน ระดับช่านาญการ กลุ่มทีมีเงินประจ่าต่าแหน่ง
และระดับช่านาญงานพิเศษ และช่านาญการพิเศษ ให้ประเมินค่างานทุกต่าแหน่ง และวันทีมีผลแต่งตั้งคือวันทีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบอัตราก่าลังต่าแหน่งสูงขึ้ น กองการเจ้าหน้าทีได้ด่าเนินการเพือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ก.พ.อ.ก่าหนด โดยให้ห น่ว ยงานต้นสั งกัดจัดส่ งแบบประเมินค่างาน แล้ วเสนออธิการบดีแ ต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน และคณะกรรมการประเมินค่างานด่าเนินการประเมินค่างานตามเกณฑ์ที ก.พ.อ.ก่าหนด แล้ ว
น่าเสนอคณะกรรมการกลันกรองผลการประเมินค่างานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที
๑/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณากลันกรอง
ผลการประเมินค่างานและการก่าหนดกรอบต่าแหน่งแล้ว มีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและการก่าหนดกรอบ
ระดับต่าแหน่งทีสูงขึ้น ตามทีคณะกรรมการประเมินค่างานของแต่ละต่าแหน่ง และให้น่าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติก่อนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
๑. ระดับช่านาญการพิเศษ จ่านวน ๑๐ อัตรา จากจ่านวน ๑๗ อัตรา
๒. ระดับช่านาญการ จ่านวน ๙ อัตรา จากจ่านวน ๙ อัตรา
สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที ๔/๒๕๖๐ เมื อวั น ที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
พิจารณาอนุมัติตามทีคณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้นน่าเสนอแล้ว และให้มีผลตั้งแต่
วันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนี้
๑. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ จานวน ๑๐ อัตรา ได้แก่ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน ๑ อัตรา และระดับ
ชานาญการ จานวน ๙ อัตรา ดังนี้
กรอบต่าแหน่ง
ชือต่าแหน่งและระดับ
จ่านวน (อัตรา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑
ช่านาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑
ช่านาญการ
๔

๒
๒

สังกัด/
หน่วยงานย่อย
คณะเกษตรศาสตร์
ส่านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
ส่านักวิทยบริการ
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย (๑ อัตรา)
ฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์ (๓ อัตรา)
คณะศิลปศาสตร์
ส่านักงานเลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ส่านักงานเลขานุการ

ต่าแหน่งเลขที
๓๐
๒๓๙
๔๔
๕๔ , ๒๙๐
และ ๓๑๔
๑๐๘
และ ๑๙๔
๓๙๐ และ
๓๙๑

-๕๒. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน ๙ อัตรา ดังนี้
กรอบต่าแหน่ง
ชือต่าแหน่งและระดับ
จ่านวน (อัตรา)
นักวิชาการพัสดุ
๓
ช่านาญการพิเศษ
นักแนะแนวการศึกษาและ
๑
อาชีพช่านาญการพิเศษ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
๑
ช่านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
๑
ช่านาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์
๑
ช่านาญการพิเศษ
บุคลากรช่านาญการพิเศษ
๑
นักวิชาการเกษตร
ช่านาญการพิเศษ

๑

สังกัด/
หน่วยงานย่อย
ส่านักงานอธิการบดี
กองคลัง งานพัสดุ
ส่านักงานอธิการบดี
ส่านักงานพัฒนานักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
ส่านักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ส่านักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะเกษตรศาสตร์
ส่านักงานเลขานุการ
คณะเกษตรศาสตร์
ส่านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

ต่าแหน่งเลขที
๔๓, ๔๘
และ ๔๙
๖๑
๔๙๒
๑๓๖
๖๐๐
๘๐
๑๖๕

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน ๔ ราย จึงเสนอทีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒ/ิ สถานศึกษา

เงินรายได้
๑ นางเจียระไน Master of
ไชยกาล เจิ้ง Management
Marketing and
Management
จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ตาแหน่งที่จ้าง
เงินเดือน
ตาแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ
อาจารย์
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
คณะบริหารศาสตร์

๔๓

ตั้งแต่วันที่

๒๔,๕๐๐ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐–
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ : ตามค่าสัง
ที ๒๐๖๐/๒๕๖๐ ลง
วันที ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๐

-๖-

ที่

ชื่อ-สกุล

๒ นายณัฐวุฒิ
สุขประสงค์

คุณวุฒ/ิ สถานศึกษา
Doctor of
Literature
Linguistics and
Applied
Linguistics
Jilin University
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เงินงบประมาณ
๓ นางสาวสร้อยสุดา The Degree of
สุวรรณะ
Master Linguistics
Vietnam National
University, Hanoi
University of
Social Sciences
and Humanities
จากประเทศ
เวียดนาม
๔ นายสุทธินันท์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศรีอ่อน
สาขาวิชาภาษาไทย
จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ตาแหน่งที่จ้าง
เงินเดือน
ตั้งแต่วันที่
ตาแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ
อาจารย์
๑๗๕ ๒๙,๔๐๐ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐–
สังกัดสาขาวิชาภาษา
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
และวรรณคดี
หมายเหตุ : ตามค่าสัง
ตะวันออก
ที ๒๐๖๔/๒๕๖๐ ลง
คณะศิลปศาสตร์
วันที ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๐

อาจารย์
๕๒๒ ๒๔,๕๐๐ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐–
สังกัดสาขาวิชาภาษา
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
และวรรณคดี
หมายเหตุ : ตามค่าสัง
ตะวันออก
ที ๒๐๖๒/๒๕๖๐ ลง
คณะศิลปศาสตร์
วันที ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๐

อาจารย์
๓๔๘ ๒๙,๔๐๐ ๑ พฤษภาคม
สังกัดสาขาวิชาภาษา
๒๕๖๐–
และวรรณคดี
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ตะวันออก
หมายเหตุ : ตามค่าสัง
คณะศิลปศาสตร์
ที ๒๑๔๕/๒๕๖๐ ลง
วันที๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๐

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลาออกจากราชการ จ่ า นวน ๔ ราย จึ ง เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ ดังนี้

-๗-

ที่

ชื่อ-สกุล
เงินรายได้
๑ นางกชรัตน์
จันทร์งาม

ตาแหน่ง/สังกัด

ต่าแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก คณะศิลปศาสตร์
๒ นายชูเกียรติ
ต่าแหน่งอาจารย์
พิทักษ์พรพัลลภ สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓ นายเมธากร
ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เมตตา
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
คณะรัฐศาสตร์
๔ เงินงบประมาณ
นางสาววิไลภรณ์ ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มหาวรรณ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

วันที่อนุมัติให้ลาออก
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(ตามค่าสังที ๑๗๖๑/๒๕๖๐
ลงวันที ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
(ตามค่าสังที ๑๙๙๓/๒๕๖๐
ลงวันที ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

หมายเหตุ
เพือรับราชการครู
เพือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวและดูแล
ครอบครัว

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพือประกอบอาชีพ
(ตามค่าสังที ๒๒๘๒/๒๕๖๐ อืนและกลับ
ลงวันที ๓๐ มิถุนายน
ภูมลิ ่าเนา
๒๕๖๐)
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพือไปประกอบ
(ตามค่าสังที ๒๐๑๐/๒๕๖๐ อาชีพอืน
ลงวันที ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๐)

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตาม
มติทีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ (ลับ) เมือวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติ
แต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) นั้น กองการเจ้าหน้าที จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพือทราบ จ่านวน ๑๓ ราย ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ก่าหนดให้ไม่ต้องประเมินค่างาน จ่านวน ๗ ราย ได้แก่ ประเภทเชียวชาญเฉพาะ
ระดับช่านาญการ เสนอโดยวิธีปกติ และไม่มีเงินประจ่าต่าแหน่งหรือค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จ่านวน ๗
ราย (ล่าดับที ๑ – ๗) ทั้งนี้ วันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เป็นวันที่รับเรื่องและส่งผลงานครบถ้วน ดังนี้
ที
๑

ชือ-สกุล
นางรุ้งลาวัลย์
ลิวชวโรจน์

ต่าแหน่ง/สังกัด
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ต่าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายหอสมุด ส่านักวิทยบรการ

ต่าแหน่งและระดับทีได้รับ
การแต่งตั้ง
บรรณารักษ์ช่านาญการ

ตั้งแต่วันที
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

-๘ที

ชือ-สกุล

๒

นางทุติยาภรณ์
วีระกุล

๓

นางปาริชาติ
ยอดคุณ

๔

นางอัญชลี
มาจันทร์

๕

นายผดุง
กิจแสวง

๖

นางสาวสยุมพร
บุญไชย

๗

นางสาวมณีวรรณ
สาระไทย

ต่าแหน่ง/สังกัด
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่ า แ ห น่ ง นั ก เ อ ก ส า ร ส น เ ท ศ
ปฏิบัติการ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สั ง กั ด ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่ า แหน่ ง บรรณารั ก ษ์ ป ฏิ บั ติ ก าร
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ปฏิบัติการ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
ส่านักวิทยบริการ

ต่าแหน่งและระดับทีได้รับ
ตั้งแต่วันที
การแต่งตั้ง
นักเอกสารสนเทศช่านาญการ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

นักวิทยาศาสตร์ช่านาญการ

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

บรรณารักษ์ช่านาญการ

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ช่านาญการ

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

กลุ่มที่ ๒ ก่าหนดให้ประเมินค่างาน จ่านวน ๗ ราย ได้แก่ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช่านาญ
การ (ยืนขอวิธีปกติ) และได้การแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น โดยได้ รับเงินประจ่าต่าแหน่งเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
จ่านวน ๖ ราย (ล่าดับที ๘ - ๑๓) ทั้งนี้ วันทีแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น จะเป็นวันทีมีผลแต่งตั้งคือวันทีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบอัตราก่าลังต่าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้

-๙-

ที

ชือ-สกุล

๘

นางวริชาวรรณ
ค่ามุลตรี

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

ต่าแหน่ง/สังกัด

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร
ส่านักวิทยบริการ
นางสาวกรรณิการ์พร พนักงานมหาวิทยาลัย
กุลบุญญา
ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายชิตชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
เลิศศิริวัฒนวงศ์ ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นางสาวกมลวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย
จันทป
ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นางสาวทัศนีย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
หนองกก
ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายวิชชุภงค์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลิมปิทีปราการ
ต่าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์

ต่าแหน่งและระดับทีได้รับ
ตั้งแต่วันที
การแต่งตั้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ช่านาญการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่านาญการ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่านาญการ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่านาญการ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่านาญการ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่านาญการ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๐ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศที่ มี สั ญ ญาจ้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่ ม เติ ม ของคณะ
วิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตาม
มติทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติ
อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษเป็นอาจารย์
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้น่างบประมาณทีคงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น ให้คงยอด
งบประมาณไว้ทีส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก ทีมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชัวคราว
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้างเพิมเติม ให้
เสนอเรืองไปยังกองแผนงาน เพือพิจารณากลันกรอง แล้วจึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือ
พิจารณาต่อไป และในการด่าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่านมามีการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง ดังนี้
การปรับแผนการจ้าง
๑. อนุ มั ติ แ ผนการจ้ า ง
ลู ก จ้ า ง ชั ว ค ร า ว เ งิ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น
ป ร ะ เ ภ ท ก า ร จ้ า ง ผู้ มี
ความรู้ ค ว ามสามารถ
พิ เ ศษเป็ น อาจารย์ และ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
๒. ปรับแผนการจ้างของ
คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที
๑)

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๑๑,๗๒๕,๖๐๐ ๘,๕๔๕,๑๐๐ ๓,๑๘๐,๕๐๐ เป็นการอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้าง
ชั วคราว ประเภทการจ้ า งผู้ มี
ความรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษเป็ น
อาจารย์ จ่ า นวน ๕,๐๐๑,๘๔๐
บาท และประเภทลู ก จ้ า งชาว
ต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง จ่านวน
๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท
๑๘๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๕๐๐ คณะเภสั ชศาสตร์ ขอปรั บแผนการ
จ้างผู้ มี ความรู้ ความสามารถพิ เศษ
เป็นอาจารย์ ราย นายแพทย์ศิริโรจน์
กิ ต ติ ส า ร พ ง ษ์ อั ต ร า ค่ า จ้ า ง
๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒
เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเภสัชกรธีระ
ฉ ก า จ น โ น ด ม อั ต ร า ค่ า จ้ า ง
๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒
เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๑๘๐,๐๐๐ บาท (ไม่ ก ระทบ
งบประมาณในการจ้าง เนื่องจาก
ขอเปลี่ ย นแปลงภายใต้ ก รอบ
งบประมาณ ท าให้ ง บประมาณ
เหลือเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท)

-๑๑-

การปรับแผนการจ้าง
๓. ปรับแผนการจ้างของ
คณะรัฐศาสตร์ (ครั้งที ๒)

๔. ปรับแผนการจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมี
สัญญาจ้างของ
คณะบริหารศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์
(ครั้งที ๓)

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๖๙๖,๔๘๐ ๒,๕๔๔,๐๒๐ คณะรั ฐ ศาสตร์ ข อรั บ การจั ด สรร
งบประมาณส่ า หรั บ การจ้ า งลู ก จ้ า ง
ช าว ต่ า งป ระเทศที มี สั ญ ญาจ้ า ง
จ่ า นวน ๒ ราย รวมงบประมาณ
๖๙๖,๖๘๐ บาท ดังนี้
๑. จ้ า งผู้ เ ชี ยวชาญ ระดั บ ๑ อั ต รา
ค่าจ้าง ๓๒,๕๑๐ บาท ระยะเวลาใน
การจ้าง ๑๒ เดือน รวมงบประมาณ
ในการจ้าง ๓๙๐,๑๒๐ บาท
๒. จ้างผู้สอน อัตราค่าจ้าง ๒๕,๕๓๐
บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน
ร ว ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร จ้ า ง
๓๐๖,๓๖๐ บาท
(ทาให้งบประมาณในภาพรวมลดลง
จานวน ๖๙๖,๔๘๐ บาท)
๖๒๓,๔๐๐

๒,๐๐๓,๗๔๐ ๑. คณะบริหารศาสตร์ปรับแผนการจ้าง
โดย เปลียนแปลงผูส้ อน (อัตราเดิม/ราย
ใหม่) จาก Mr. Aria Waskita Utama
เป็น Mr. Shuai Guo (ไม่กระทบ
งบประมาณ เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลง
ผู้สอน) อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท
ระยะ เวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๓๑๗,๕๒๐ บาท
๒. คณะศิลปศาสตร์ปรับแผนการจ้าง
โดยด่าเนินการดังนี้
๒.๑ เปลียนแปลงผู้สอน และขอ
ปรับลดระยะเวลาในการจ้างลง
จ่านวน ๒ ราย ดังนี้
๑) เดิม Ms. Kumiko
Mishima เป็น Ms. Marienallen
Joy M.Basilio อัตราเงินเดือน
๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง
๑๐ เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๐๗,๘๐๐ บาท

-๑๒-

การปรับแผนการจ้าง

๕. ปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศทีมีสัญญา
จ้างของคณะบริหารศาสตร์
(ครั้งที ๔)

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ ที่อนุมัติ
คงเหลือ
การปรับแผน

๒๙๑,๐๖๐

หมายเหตุ

๒) เดิม Mr.Saltustio Mateo
Sanfelipe Jr เป็น Mr .Homma
Tatsunori อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐
บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน
รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒ขออนุมัติงบประมาณเพิม ๒.
๓ส่าหรับจ้างผู้สอนเพิม จ่านวน
๑๐อัตรา ระยะเวลาในการจ้าง
เดือน ดังนี้
๑) Mr .Masaki Koji อัตรา
เงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาใน
การจ้าง ๑๐ เดือน รวมงบประมาณ ใน
การจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒) Mr. Unju Jumpei
อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน
รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๐๗,๘๐๐ บาท
๓) Mr. Nguyen Duy
Linh อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน
รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๐๗,๘๐๐ บาท (ทาให้
งบประมาณภาพรวมลดลงจานวน
๖๒๓,๔๐๐ บาท)
๒,๐๓๐,๒๐๐ คณะบริหารศาสตร์ปรับแผนการจ้าง
โดยเปลียนแปลงผู้สอน (อัตราเดิม/
รายใหม่) จาก Miss Marilou L. Vilas
เป็น Miss Jenifer Lalrozari อัตรา
ค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท ระยะเวลาใน
การจ้าง ๑๑ เดือน รวมงบประมาณใน
การจ้าง ๒๙๑,๐๖๐ บาท (ทาให้
งบประมาณคงเหลือเพิ่มขึ้น
๒๖,๔๖๐ บาท)

-๑๓งบประมาณ
งบประมาณ
การปรับแผนการจ้าง งบประมาณ ที่อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๖. ปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
๑๔,๓๖๙ ๒,๐๕๒,๙๕๑ คณะวิทยาศาสตร์ปรับแผนการจ้าง
ชาวต่างประเทศทีมีสัญญา
โดยเปลียนแปลงผู้เชียวชาญชาว
จ้างของคณะวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ (อัตราเดิม) จาก Todd
(ครั้งที ๕)
B. Marder อัตรา ๓๗,๑๒๐ บาท
ระยะเวลา ๑ เดือน เป็น Assoc
Prof. Dr. Wan Mohd Khairul
Bin Wan Mohamed Zin อัตรา
ค่าจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท ระยะเวลาใน
การจ้าง ๑๒ วัน (๑๔-๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐) รวมงบประมาณในการจ้าง
๑๔,๓๖๙ บาท (ไม่กระทบ
งบประมาณในการจ้าง เนื่องจากขอ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
เบื้องต้น ทาให้งบประมาณเหลือ
เพิ่ม ๒๒,๗๕๑ บาท)
๗. ปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
๑๓๒,๑๙๘ ๒,๒๕๔,๔๗๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
ชาวต่างประเทศเงิน
สาธารณสุขปรับแผนการจ้างโดย
งบประมาณแผ่นดิน
เปลียนแปลงผู้มีความรู้ความสามารถ
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้
พิเศษเป็นอาจารย์ จากแพทย์หญิงชล
ความสามารถพิเศษเป็น
ลดา บุษยรัตน์ อัตรา ๓๗,๐๘๐ บาท
อาจารย์ของวิทยาลัย
ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็น
แพทยศาสตร์และการ
นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงศ์ อัตรา
สาธารณสุข (ครั้งที ๖)
๓๗,๐๘๐ บาท ระยะเวลา ๓ เดือน
๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล)
รวมงบประมาณในการจ้าง
๑๓๒,๑๙๘ บาท (ไม่กระทบ
งบประมาณในการจ้าง เนื่องจากขอ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
เบื้องต้น ทาให้งบประมาณเหลือ
เพิ่ม ๒๐๑,๕๒๒ บาท
งบประมาณคงเหลือ
๒,๒๕๔,๔๗๓

-๑๔ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัตปิ รับแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง ต่าแหน่งผู้เชียวชาญ ราย Ao. Uni Prof.
Krut Kalcher อายุ ๖๓ ปี อัตราค่าจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑ เดือน รวมงบประมาณในการ
จ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท เป็น ๒ ราย ประกอบด้วย ๑. Ao. Uni Prof. Krut Kalcher อายุ ๖๓ ปี อัตราค่าจ้าง
๑๑,๙๗๔ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ วัน (๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) และ ๒. Asst.Prof Georg Raber
อายุ ๕๑ ปี อัต ราค่าจ้ า ง ๑๑,๙๗๔ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ วัน (๒๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) รวม
งบประมาณในการจ้าง ๒๓,๙๔๘ บาท และมีภาระงานดังนี้
๑. Ao. Uni Prof. Krut Kalcher
๑.๑ ภาระงานสอน
- ร่วมสอนในรายวิชา ๑๑๒๑ ๘๓๑ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า หัวข้อ โวลแทมเมทรี
ส่าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ่านวน ๑๕ ชัวโมง
๑.๒ งานวิจัย
๑.๓ งานบริการวิชาการ
- เพือให้ ค่าปรึกษา แนะน่าและแลกเปลี ยนประสบการณ์ง านทางด้านวิจัย กั บ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในสาขาเคมี
๑.๔ ภาระงานด้านอื่น ๆ
๒. Asst.Prof Georg Raber
๒.๑ ภาระงานสอน
- ร่วมสอนในรายวิชา ๑๑๐๒ ๓๓๐ สเปกโตรสโคปีส่ าหรับเคมีวิเคราะห์ หัวข้อ
ICP-OES ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน ๗ ชัวโมง
๒.๒ งานวิจัย
- ท่าวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยไอโอเซนเซอร์ ผู้ดูแลคือ ผศ.ดร.อัญชลี ส่าเภา ในงานวิจัย
หัวข้อ A simultaneous analysis method development of an
electrochemical sensor for the detection of carbofuran carbary and
fenobucarb in vegetable samples ซึงได้รับทุนสนับสนุนจากส่านักงานวิจัย
แห่งชาติ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงานวิจัย หัวข้อ Development
of electrochemical biosensors using nanomaterials for detection of
carcinogens in food products ซึงได้รับทุนสนับสนุน จากทุนเรียนดีแห่ง
ประเทศไทย
๒.๓ งานบริการวิชาการ
๒.๔ ภาระงานด้านอื่น ๆ
- ให้ ค่าแนะน่ าการใช้และบ่ารุงรักษาเครืองมือวิเ คราะห์ Inductively couple
Plasma-Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ Inductively Couple
Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) แก่นักวิทยาศาสตร์ทีศูนย์เครืองมือ
วิทยาศาสตร์

-๑๕เพือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัวคราวประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ของคณะวิทยาศาสตร์ ราย Ao.
Uni Prof. Krut Kalcher อายุ ๖๓ ปี อัตราค่าจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท เป็นดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ประเภท

อายุ
(ปี)
ผู้เชียวชาญ ๖๓

๒๑-๓๐ ส.ค. ๖๐

รวม
รวมค่าจ้าง
(วัน)
๑๐ ๑๑,๙๗๔

๕๑

๒๑-๓๐ ส.ค. ๖๐

๑๐

ตาแหน่ง

๑ Ao. Uni. Prof. Kurt ลูกจ้างชาว
Kalcher
ต่างประเทศที
มีสัญญาจ้าง
๒ Asst.Prof Georg
ลูกจ้างชาว
ผู้เชียวชาญ
Raber
ต่างประเทศที
มีสัญญาจ้าง
รวมงบประมาณในการจ้าง

ระยะเวลาจ้าง

๑๑,๙๗๔
๒๓,๙๔๘

ดังนั้น หากอนุมัติการจ้างลูกจ้างชัวคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ จะท่าให้เงินงบประมาณคงเหลือเพิมขึ้นเป็นจ่านวน ๒,๒๖๗,๖๔๕ บาท รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรือง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรือง การ
ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรือง การจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/อธิการบดี
อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น่าเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ส่าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙
เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
๒. ส่าเนาบันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๑.๕/๗๕๐๓ ลงวันที ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒

-๑๖๓. ตารางสรุปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชือเสนอเพือขอบรรจุในแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓
๔. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัวคราว ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิมเติม ส่าหรับคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชัวคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง ต่าแหน่งผู้เชียวชาญ ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิมเติม ของคณะวิทยาศาสตร์ ราย Ao. Uni Prof. Krut Kalcher อายุ ๖๓ ปี อัตราค่าจ้าง ๑๑,๙๗๔
บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ วัน (๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) และ Asst.Prof Georg Raber อายุ ๕๑ ปี อัตรา
ค่าจ้าง ๑๑,๙๗๔ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ วัน (๒๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) รวมงบประมาณในการจ้าง ๒๓,๙๔๘
บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณี ตาแหน่งว่างมีเงิน
สังกัดสานักงานส่งเสริมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา
ตามทีสภามหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ มีก ารแบ่ งส่ ว นงานภายใน ของส่ า นัก งานส่ งเสริ ม บริ ห ารงานวิ จัย บริ ก ารวิ ช าการ และท่า นุ บ่า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม สังกัดส่านักงานอธิการบดี (เพิมเติม) ได้แก่ งานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งงานฯ มีดังนี้
๑. เป็ น ศูน ย์ เครื องมือวิทยาศาสตร์รองรับงานวิจัย การเรียนการสอน ของนักศึกษา
นักวิจัย และคณาจารย์
๒. เป็ นศูนย์ ป ฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และการบริการวิช าการ ถ่ายทอดความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เอกสารประกอบการประชุม ๑
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่าหรับ
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ่านวน ๓ อัตรา ให้แก่งานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ ดังนั้น
จึงขออนุมัติกรอบอัตราก่าลัง ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ จ่านวน ๓ อัตรา ในการนี้ เนืองจากงาน
ศู น ย์ เ ครื องมื อ วิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามจ่ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น อธิ ก ารบดี จึ ง ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ น่ า กรอบอั ต ราก่ า ลั ง ที
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของส่านักงานอธิการบดี ต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงิน รายได้ ) ประเภท เชียวชาญเฉพาะ ชือต่าแหน่ง เจ้าหน้าทีบริห ารงานทัวไป ระดับ ปฏิบัติการ จ่านวน ๒
ต่าแหน่ง มาใช้เพือสอบแข่งขัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๒

-๑๗ดังนั้น งานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ สังกัด ส่านักงานส่งเสริมการวิจัย บริการและท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่านักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติเปลียนชือต่าแหน่ง ในประเภทต่าแหน่ง และระดับต่าแหน่ง
เดียวกัน กรณี ต่าแหน่งว่าง จ่านวน ๒ ต่าแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่งเดิม
ประเภทตาแหน่ง เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง
- เจ้ า หน้ า ที บริ ห ารงานทั วไป
ระดับปฏิบัติการ

จานวน
๒ ต่าแหน่ง

ตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน
จานวน
ประเภทตาแหน่ง เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อตาแหน่ง
- นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ๒ ต่าแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๓
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. งานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีบุคลากรต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น ๔
อัตรา แยกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จ่านวน ๒ อัตรา และอัตราจ้างเหมาบริการ จ่านวน ๒ อัตรา
๒. งานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ ก่าหนดแผนอัตราก่าลัง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได้) จ่านวน ๑๕ อัตรา แยกเป็น ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ่านวน ๑๓ อัตรา ต่าแหน่งทีรับผิดชอบด้าน
ธุรการ/พัสดุ จ่านวน ๑ อัตรา และต่าแหน่งทีรับผิดชอบด้านช่างซ่อมบ่ารุง จ่านวน ๑ อัตรา
๓. ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที ๑๓/๒๕๕๙ เมือวันที ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่) ของส่านักอธิการบดี เฉพาะหน่วยงานทีจัดตั้งใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ งานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ (ศูนย์เครืองมือกลาง) สังกัดส่านักงานบริหารงานวิจัย ฯ
๔. สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที ๔/๒๕๖๐ เมื อวั น ที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มีข้อเสนอแนะเพิมเติม เกียวกับการการบริหารงานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เกียวกับศูนย์บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ เสนอต่อ
เอกชนเพิมมากขึ้น
๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใช้บุคลากรร่วมกับคณะต่า งๆ เพือลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้าน
บุคลากรของงานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์
๕. กรอบอัตราก่าลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ส่านักงานอธิการบดีมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทีสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว จ่านวน ๒ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ซึงเป็นอัตรา (เดิม) สังกัด ส่านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จ่านวน ๑ อัตรา และสังกัดส่านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จ่านวน ๑
อัตรา
๖. ขั้นตอนการขออนุมัติกรอบอัตราก่าลังหรือการบริหารอัตราก่าลัง ตามข้อบังคับฯ
๑) ส่วนราชการเสนอขออนุมัติกรอบอัตราก่าลัง พร้อมแสดงเหตุผลความจ่าเป็น และรายละเอียดที
ก่าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
คณะกรรมการประจ่าคณะ/ส่านักให้ความเห็นชอบ
๒) กองการเจ้าหน้าที เสนอ ก.บ.บ. เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
๓) กองการเจ้าหน้าที เสนอ คณะกรรมการพิจารณากลันกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก่าลัง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔) กองการเจ้าหน้าที เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาอนุมัติ

-๑๘-

๗. เหตุผลความจ่าเป็น
๑) งานศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราก่าลัง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได้) ประเภทเชียวชาญเฉพาะ ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็นการเร่งด่วน เนืองจาก
๑.๑) นักวิทยาศาสตร์ อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน ๑ อัตรา มีก่าหนดลาคลอดในเดือน
กันยายน ๒๕๖๐
๑.๒) นักวิทยาศาสตร์ อัตราจ้างเหมาบริการ จ่านวน ๑ อัตรา ประสงค์ทีจะลาออกในวันที ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ เพือศึกษาต่อ
ดังนั้น จะเป็นผลให้มีอัตรานักวิทยาศาสตร์ คงเหลือปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพียง
๒ อัตรา คือ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ อัตรา และอัตราจ้างเหมา ๑ อัตรา
๒) งานศู น ย์ เ ครื องมื อ วิ ท ยาศาสตร์ มี เ ครื องมื อ วิ ท ยาศาสตร์ จ่ า นวน ๑๗๐ เครื อง (ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๐,๔๑๕,๓๕๕ บาท เปิดให้บริการทั้งแต่เดือนเมษายน
๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงจ่าเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ทีมีความรู้ความสามารถ และสังสมประสบการณ์เพื อให้มี
ความเชียวชาญในการท่างาน เพือให้บริการเครืองมือวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและชุมชน
๓) งบประมาณส่าหรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กองแผนงานได้แจ้งการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ ส่าหรับค่ าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ่านวน ๓ อัตรา อัตราละ
๑๙,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามบันทึกข้อความด่วนทีสุดที ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๒๙๙๘ ลงวันที ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลียนประเภทต่าแหน่ง การ
เปลียนระดับต่าแหน่ง และการตัดโอนต่าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๗ ให้ ก.บ.บ. มีอ่านาจหน้าทีในการพิจารณาอนุมัติการเปลียนประเภทต่าแหน่ง การเปลียน
ชือต่าแหน่ง การเปลียนระดับต่าแหน่ง และการตัดโอนต่าแหน่งตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ วันทีได้รับอนุมัติการเปลียนประเภทต่าแหน่ง การเปลียนระดับต่าแหน่ง และการตัดโอน
ต่าแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที ก.บ.บ. อนุมัติ
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเปลียนประเภทต่าแหน่ง การเปลียนชือต่าแหน่ง และ
การเปลียนระดับต่าแหน่งของบุคลากร ให้ ก.บ.บ. เป็นผู้ก่าหนด โดยจัดท่าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
๒. ประกาศมหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรือง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเปลี ยนประเภท
ต่าแหน่ง การเปลียนชือต่าแหน่ง การเปลียนระดับต่าแหน่ง และการตัดโอนต่าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ วิธีการเปลียนประเภทต่าแหน่ง เปลียนชือต่าแหน่ง เปลียนระดับต่าแหน่ง
(๑) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดท่าข้อมูลตามแบบรายการ ๑ ทีแนบท้าย
ประกาศนี้ และเสนอ ก.บ.บ. เพือพิจารณา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
อธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติให้น่ากรอบอัตราก่าลังทีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๘ ของส่านักงานอธิการบดี ต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประเภทเชียวชาญเฉพาะ ชือต่าแหน่ง
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ระดับปฏิบัติการ จ่านวน ๒ อัตรา มาใช้เพือเปิดสอบแข่งขัน

-๑๙เอกสารประกอบการประชุม
๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๙๘๐ ลงวันที ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๓๔๐๑ ลงวันที ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. แบบรายการขอเปลียนประเภทต่าแหน่ง เปลียนชือต่าแหน่ง กรณี ต่าแหน่งว่างมีเงิน (แบบรายการ ๑)
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึ งขอเสนอที ประชุม คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลเพื อพิจ ารณา การเปลี ยนชื อต่ าแหน่ง กรณี
ประเภทต่าแหน่ง และระดับเดียวกัน ของส่านักงานส่งเสริมการวิจัย บริการและท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตาแหน่งเดิม
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ
จ่านวน ๒ ต่าแหน่ง
เปลี่ยนชื่อตาแหน่งเป็น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จ่านวน ๒ ต่าแหน่ง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

อนุมัติ

เรื่องอื่นๆ เพื่อทราบ
๖.๑ แจ้งผลคาพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขดาที่ ๒๘๗/๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
นางสาวกมลวรรณ ชื นชู ใ จ อดี ต พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า แหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด คณะรั ฐ ศาสตร์ ได้ ยื นฟ้ อ ง
มหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี อธิ การบดี รองอธิการบดีฝ่ า ยบริห ารงานบุค คลและวิเทศสั มพั นธ์ และคณบดีคณะ
รั ฐ ศาสตร์ ต่ อศาลปกครองอุบ ลราชธานี กรณี นางสาวกมลวรรณฯ ไม่ ไ ด้ รับ การต่อ สั ญ ญาจ้ า ง โดยอ้ า งว่ า
อธิการบดีและพวกกระท่าการโดยไม่ชอบด้วยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่า
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) ลงวันที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหาย นั้น
บัดนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานี พิพากษายกฟ้อง สรุปความได้ว่า บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๓
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท่าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มิได้มีผลเป็นการต่อสัญญาจ้างโดยอัตโนมัติ และในกรณีของนางสาวกมลวรรณฯ ซึงสัญญาจ้างจะสิ้นสุดวันที ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ บทเฉพาะกาลก็มิได้มีผลเป็นการต่อสัญญาจ้างโดยอัตโนมัติเช่นกัน อีกทั้งนางสาวกมลววรณฯ ก็ไม่
อยู่ในข่ายให้ต้องยืนค่าขอรับการประเมินเพือต่อสัญญาจ้างตามบทเฉพาะกาลด้ว ย อย่างไรก็ตาม เมือมหาวิทยาลัย
ต้องการให้นางสาวกมลวรรณฯ อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามบทเฉพาะกาล ของประกาศซึง
จะต้องยืนค่าขอรับการประเมินเพือต่อสัญญาจ้างต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์ตามแบบทีก่าหนด แต่นางสาวกมลวรรณฯ
แจ้ ง ความประสงค์ ต ามแบบตอบรั บ ว่ า ประสงค์ จ ะต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง ณ วั น ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึ งฟั ง ได้ ว่ า
นางสาวกมลวรรณฯ ได้ทราบถึงประกาศดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะด่าเนินการยืนค่าขอรับการประเมินเพือต่อ
สัญญาจ้าง ณ วันที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามบทเฉพาะกาลของประกาศ เมือนางสาวกมลวรรณฯ แสดงเจตนา
เช่นนี้ มหาวิทยาลัยจึงไม่จ่าต้องด่าเนินการใด ๆ เพือการต่อสัญญาจ้างนางสาว กมลวรรณฯ ตามบทเฉพาะกาลของ
ประกาศ คงด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อสัญญาจ้างตามกรณีปกติ ทีก่าหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๒
หรือหมวด ๓ แล้วแต่กรณี ของประกาศต่อไป และการด่าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นการด่าเนินการเพือต่อสัญญา
จ้างนางสาวกมลวรรณฯ โดยชอบด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่าหนดในข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย

-๒๐แล้ว เมือสัญญาจ้างนางสาวกมลวรรณฯ ได้สิ้นสุดเพราะเหตุครบอายุสัญญาจ้างตามข้อ ๑๖ ของสัญญาทีท่ากัน และ
จะได้ รั บ การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งหรื อ ไม่ อย่ า งไร ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านย้ อ นหลั ง ๒ ปี ข อง
นางสาวกมลวรรณฯ เอง การทีมหาวิทยาลัยไม่แก้ไขสัญญาจ้างนางสาวกมลวรรณฯ จากก่าหนดระยะเวลาจ้าง ๒ ปี
เป็น ๕ ปี จึงไม่เป็นการประพฤติผิดสัญญาและไม่เป็นการละเลยด่าเนินการตามข้อ ๑๓ บทเฉพาะกาลของประกาศฯ
จนเป็นเหตุให้สัญญาจ้างนางสาวกมลวรรณฯ ต้องสิ้นสุดลงในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แต่อย่างใด เมือไม่เป็นการ
ประพฤติ ผิ ด สั ญ ญาและไม่ เ ป็ น การละเลยด่ า เนิ น การ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ไม่ จ่ า ต้ อ งชดใช้ ค่ า เสี ย หายแก่
นางสาวกมลวรรณฯ
ในการนี้ พนักงานอัยการคดีปกครองอุบลราชธานี ผู้รับมอบอ่านาจ พิจารณาแล้วเห็นว่า
คดีนี้ ศาลพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ชอบแล้ว จึงไม่อุทธรณ์ค่าพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บั น ทึ ก ข้ อ ความส่ า นั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร ที ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/ว๙๐๔ ลงวั น ที ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรือง แจ้งผลค่าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด่าที ๒๘๗/๒๕๕๗
๒. พิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด่าที ๒๘๗/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที ๖๖๓/
๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิ การบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเ ทศสัมพัน ธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา
ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากรทีมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึงต้องพ้น
จากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ จ่านวน ๑๒ ราย ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ่านวน ๙
ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน ๑ ราย ลูกจ้างประจ่า จ่านวน ๑ ราย และลูกจ้างชัวคราว จ่านวน ๑ ราย ดังนี้
๑. ข้าราชการ
๑.๑ นายเทวั ญ ตติ ย รั ต น์ ต่ า แหน่ ง หั ว หน้ า ส่ า นั ก งานเลขานุ ก าร สั ง กั ด คณะ
เกษตรศาสตร์
๑.๒ นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
๑.๓ นายวันชัย ทิพย์ชัย ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
๑.๕ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์
๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา โชคสวัส ดิ์ ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

-๒๑๑.๗ นางสาวจุฬามาศ สุวรรณบูล ต่าแหน่งอาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท ธารีเธียร ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์
๑.๙ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อิ น ทิร า ซาฮี ร์ ต่ า แหน่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สั ง กัด คณะ
ศิลปศาสตร์
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย
๒.๑ นายตระการ ถนอมพันธ์ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๓. ลูกจ้างประจา
๓.๑ นายสาคร เกษสุวรรณ์ ต่าแหน่งสังกัด ส่านักงานอธิการบดี
๔. ลูกจ้างชั่วคราว
๔.๑ นายทองจั น ทรฺ จตุ ร าเพศ สั ง กั ด ส่ า นั ก งานบริ ห ารกายภาพและสิ งแวดล้ อ ม
ส่านักงานอธิการบดี
ดั ง นั้ น เพื อเป็ น การสร้ า งขวั ญ ก่ า ลั ง ใจและเป็ น การแสดงความรั ก ความผู ก พั น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที มี ต่ อ บุ ค ลากรที เกษี ย ณอายุ ร าชการ ซึ งผู้ เ กษี ย ณถื อ ว่ า เป็ น บุ ค คลที มี ส่ ว นสร้ า ง
คุณประโยชน์ พัฒนามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี และสามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจนอายุครบเกษียณอายุ
ราชการ จึงถือว่าเป็นบุคคลส่าคัญทีมีประสบการณ์ และเป็นผู้มีส่วนในการด่าเนินการวางรากฐานและสนับสนุนการ
พั ฒ นางานตลอดจนแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการต่ า ง ๆ ซึ งล้ ว นเป็ น ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ ก่ า หนดจั ด โครงการ “โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สู่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องผู้
เกษี ย ณอายุ ร าชการ และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ทั้ ง นี้
ในเบื้องต้นกองกรเจ้าหน้าที ส่านักงานอธิการบดี ได้ก่าหนดแผนเกียวกับวันในการจัดโครงการฯ คือ วันศุกร์ที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณาก่าหนดวันในการจัดโครงการแลกเปลี ยนเรียนรู้สู่ แนว
ปฏิบัติทีดีของผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการ
และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖.๓ การดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบการ
ด่าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
๑. การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตามทีสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที ๕/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ มี ม ติ อนุ มั ติ ให้ รองศาสตราจารย์ อุ ทิ ศ อิ นทร์ ประสิ ทธิ์ ลาออกจากต่ า แหน่ ง คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

-๒๒สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที ๕/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ มิถุนายน
๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพือให้ด่าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทีจะมาด่ารงต่าแหน่งใน
วาระต่อไป
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก่าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด่าเนินการ ดังนี้
ลาดับ

๑
๒

การดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๑ เพือพิจารณาก่าหนดขั้นตอน วิธีการ
และระยะเวลาในการด่าเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ โดยส่ ง แบบรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะให้แก่
- บุคลากรในคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ประกาศประมวลความคิดเห็นฯเพือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชือผู้สมควร
ด่ารงต่าแหน่งคณบดี
๓

คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพือชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร

๔

เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
- บุคลากรในคณะหย่อนแบบเสนอชือ ณ ส่านักงานเลขานุการคณะ
- ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง แบบเสนอชื อที กองการเจ้ า หน้ า ที ส่ า นั ก งาน
อธิการบดี ด้วยตนเอง ยกเว้น กรณีไม่สามารถยืนด้วยตนเองได้ต้องมีหนังสื อ
มอบอ่านาจให้ผู้อืนด่าเนินการแทน

๕

๖

รวบรวมภายในวันที
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวบรวมภายในวันที
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์
วันที ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

- กรณีไปราชการหรือลาราชการในวันทีเสนอชือ ให้ขอเสนอชื่อล่วงหน้าที กอง
การเจ้าหน้าที ส่านักงานอธิการบดี พร้อมทั้งแนบส่าเนาหลักฐานการไปราชการ
และลาราชการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที ๒
- เปิดกล่องเสนอชือ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทีได้รับการเสนอชือ
- พิจารณาการทาบทามผู้ทีได้รับการเสนอชือ

ระหว่างวันที ๑๕ – ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลาราชการ
วันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผู้ตอบรับการทาบทามแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนด่าเนินงานคณะ โดย
บุคลากรในคณะสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้

วันที ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. –
๑๒.๐๐ น.

-๒๓-

๗

การดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ เพือคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมและ
เสนอชือต่อสภามหาวิทยาลัย

๘

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับตาแหน่งคณบดี

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
วันเสาร์ที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒. การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ด้วยวาระการด่ารงต่าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
จะครบวาระการด่ารงต่าแหน่งในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที
๕/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพือให้ด่าเนินการสรรหาคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ทีจะมาด่ารงต่าแหน่งในวาระต่อไป
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก่าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด่าเนินการ ดังนี้
ลาดับ

๑
๒

การดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๑ เพือพิจารณาก่าหนดขั้นตอน วิธีการ
และระยะเวลาในการด่าเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ โดยส่ ง แบบรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะให้แก่
- บุคลากรในคณะ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย

วันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ประกาศประมวลความคิดเห็นฯเพือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชือผู้สมควร
ด่ารงต่าแหน่งคณบดี
๓

คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพือชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร

๔

เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
- บุคลากรในคณะหย่อนแบบเสนอชื่อ ณ สานักงานเลขานุการคณะ
- ผู้บ ริ หารมหาวิท ยาลัย ส่งแบบเสนอชื่อ ที่ กองการเจ้า หน้า ที่ ส านัก งาน
อธิการบดี ด้วยตนเอง ยกเว้น กรณีไม่สามารถยื่นด้วยตนเองได้ต้องมีหนังสือ
มอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน
- กรณีไปราชการหรือลาราชการในวันที่เสนอชื่อ ให้ขอเสนอชื่อล่วงหน้า ที่
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งแนบสาเนาหลักฐานการไป
ราชการและลาราชการ

รวบรวมภายในวันที
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวบรวมภายในวันที
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ คณะเกษตรศาสตร์
วันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ระหว่างวันที ๑๕ – ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลาราชการ

-๒๔ลาดับ

๕

๖

การดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒
- เปิดกล่องเสนอชือ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทีได้รับการเสนอชือ
- พิจารณาการทาบทามผู้ทีได้รับการเสนอชือ

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผู้ตอบรับการทาบทามแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนดาเนินงานคณะ โดย
บุคลากรในคณะสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้

วันที ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. –
๑๒.๐๐ น.

คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทาม

เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป
วันที ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

๗

ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ เพือคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมและ
เสนอชือต่อสภามหาวิทยาลัย

๘

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับตาแหน่งคณบดี

วันเสาร์ที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ การดาเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์

รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เสนอที ประชุ ม เพื อทราบ
ด้วยวาระการด่ารงต่าแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จะครบก่าหนดในวันที ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เพือด่าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ทีจะมาด่ารงต่าแหน่งในวาระต่อไป
ซึงตามข้ อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย อุ บลราชธานี ว่า ด้ ว ยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ .ศ.
๒๕๕๑ ได้ก่าหนดจ่านวนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการ
และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ไว้ดังนี้
๑. จานวนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ที่รับสมัครเลือกตั้ง
(๑) กรรมการสภาอาจารย์
(ก) ประเภทผู้แทนคณะ เลือกตั้งจาก ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย รวม ๑๑ ต่าแหน่ง
(ข) ประเภทผู้แทนทัวไป จ่านวนเท่ากับ ข้อ(๑)(ก) จ่านวน ๑๑ ต่าแหน่ง
รวมจานวนกรรมการสภาอาจารย์ จานวน ๒๒ ตาแหน่ง
(๒) อนุกรรมการสภาอาจารย์
(ก) ประเภทผู้แทนคณะ เลือกตั้งจาก ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย ๔ ส่านัก รวม
๑๕ ต่าแหน่ง

-๒๕(ข) ประเภทผู้แทนทัวไป จ่านวนเมือนับรวมกับข้อ (๒)(ก) แล้วเท่ากับข้อ(๑)(ก)
และ(๑)(ข) รวมกัน จ่านวน ๗ ต่าแหน่ง (จ่านวนรวม ๒๒ หักด้วย ๑๕ เท่ากับ ๗)
รวมอนุกรรมการสภาอาจารย์ จานวน ๒๒ ตาแหน่ง
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์
(๑) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ
เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ทีปฏิบัติหน้าทีในต่าแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสังกัดคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ และผ่านการปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๒) กรรมการสภาอาจารย์ประเภททั่วไป
เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ทีปฏิบัติหน้า ทีในต่าแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสังกัดทุกคณะ/วิทยาลัย และผ่านการปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
และผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้า
หน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชือ
อย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี ผู้อ่านวยการส่านักวิทยาเขต ผู้อ่านวยการกอง
หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่ากอง ตามที ก.พ.อ. ก่าหนด
๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการสภาอาจารย์
(๑) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ
เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้างประจ่า ใน
สังกัดคณะ/สานัก/วิทยาลัยนั้นๆ ทีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๒) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป
เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือลูกจ้างประจ่า ใน
สังกัดทุกคณะ/สานัก/วิทยาลัย ทีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ในการนี้ คณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งฯ ในคราวประชุมครั้งที ๑ เมือวันที ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงได้ก่าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด่าเนินการ ดังนี้
ลาดับ

๑

การดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครรับเลือกตั้ง
- สังกัด คณะ/สานัก/วิทยาลัย ขอรับใบสมัครและยืนใบสมัคร ณ ส่านักงาน
เลขานุการคณะ/ส่านัก/วิทยาลัย
- สังกัดสานักงานอธิการบดี ขอรับใบสมัครและยืนใบสมัคร ณ กองการ
เจ้าหน้าที ส่านักงานอธิการบดี

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที ๑๓ – ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐

-๒๖ลาดับ

๒

การดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ประกาศรายชือผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

๓

- เลือกตั้งล่วงหน้า
- เลือกตั้ง
- สถานที่
สังกัด คณะ/สานัก/วิทยาลัย รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกตั้ง ณ ส่านักงาน
เลขานุการคณะ/ส่านัก/วิทยาลัย
สังกัดสานักงานอธิการบดี รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกตั้ง ณ กองการ
เจ้าหน้าที ส่านักงานอธิการบดี

๔
๕

ประกาศผลการเลือกตั้ง
อธิการบดีเรียกประชุม เพือเลือกประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระยะเวลาดาเนินการ
วันที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที ๑๗ / ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๐

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

...........................................
(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรช่านาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

.....................................................
(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๘/๒๕๖๐

………………………………………….
( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

