รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3/2548 วาระพิเศษ
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2548
-------------------------------ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548

มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมโดยการแจงเวียนขอมติวาระพิเศษรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง
ทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี้
1) นายอุทัย สุขสิงห ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 143 อัตรา 20,280 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2) นางวนิดา พูลผล ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
44 อัตรา 20,760 บาท สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ระดับ 7-8
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมโดยการแจงเวียนขอมติวาระพิเศษรับทราบ
/4.2 เลื่อนระดับ…..

-24.2 เลื่อนระดับขาราชการ
4.2.1 งานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับ
ขาราชการที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการและไดรับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าในระดับถัดไป ใหไดรับ
เงินเดือนอีก 1 ระดับ จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

7

18,920

8

สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
นางสาวสิริพัฒน
นักวิชาการศึกษา
ลาภจิตร
ชํานาญการ 7

ขั้น

หมายเหตุ

19,290 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 19,290
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,920
- ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2547

4.2.2 งานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับ
ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นตํ่าในระดับถัดไปและผานการประเมินแลว จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

2

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
หนวยตรวจสอบภายใน
นางดวงมณี
สิทธิธรรม

มติที่ประชุม

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

เจาหนาที่ตรวจสอบ

4

9,980

5

ภายใน 4

ขั้น

หมายเหตุ

10,120 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 10,120
เนื่องจากระดับ 5 ไมมีขั้น 9,980
- ตัง้ แตวันที่ 29 มกราคม 2548

ทีป่ ระชุมโดยการแจงเวียนขอมติวาระพิเศษรับทราบ
/4.3 ขาราชการ…..

-34.3 ขาราชการลาออกจากราชการ
งานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมทราบขาราชการลาออกจากราชการ
จํานวน 1 ราย คือ นางสุจิตรา พันธพวง ตําแหนงพยาบาล 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 300
อัตรา 21,160 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานเปน
การประจํา ณ วิทยาแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบธุรกิจสวนตัว
ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2548
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมโดยการแจงเวียนขอมติวาระพิเศษรับทราบ

4.4 ใหโอนขาราชการ
งานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมทราบการใหโอนขาราชการจํานวน
1 ราย คือ นายสิทธิชัย แซเหลม ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง149 อัตรา 13,110.-บาท
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ใหโอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัง้ แตวันที่ 1 เมษายน 2548
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมโดยการแจงเวียนขอมติวาระพิเศษรับทราบ

4..5 เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 รายชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาของประธาน ก.พ.อ. และกรรมการ ก.พ.อ.ในการ
พิจารณาเลือกเปนกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 11(3) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาแปดคน
แตไมเกินสิบคน โดยพิจารณาจากผูที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยหรือไมตํ่ากวาอธิบดีหรือ
เปนผูบริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานเปนที่ประจักษและกรรมการไมนอยกวา
กึง่ หนึ่งตองเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อภายในวันที่ 20 มีนาคม 2548 อธิการบดีไดพิจารณา
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิและไดจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว(รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมโดยการแจงเวียนขอมติวาระพิเศษรับทราบ
/ระเบียบวาระ…..

-4ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 6 ราย ดังนี้
1) ตามที่ นางสาวรมิตา ผูกรักษ ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6 ระดับ 6
สังกัดงานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นขอกําหนดตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวรมิตา ผูกรักษ ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6
ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 375 อัตรา 15,410 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
ดํารงตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา
15,700 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2547
2) ตามที่ นายอนันต ไชยกุลวัฒนา ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายอนันต ไชยกุลวัฒนา ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 438 อัตรา 14,100 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7
สาขาวิชาเภสัชศาสตร เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2547
3) ตามที่ นายวินิช พรมอารักษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายวินิช พรมอารักษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
407 อัตรา 13,770 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6
สาขาวิชาเคมี เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม
2547
4) ตามที่…..

-54) ตามที่ นายเจริญ ชุมมวล ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายเจริญ ชุมมวล ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง
263 อัตรา 27,320 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูช วยศาสตราจารย ระดับ 7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือน
และสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

-ปกปด-

………………………………
(นางนลินี ธนสันติ)
ผูจดรายงานการประชุม

…………………………………….
(ผูชว ยศาสตราจารยทวีคูณ สวรรคตรานนท)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ทีป่ ระชุมไดรับรองรายงานฉบับนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2547
…………………………………………….
(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

