
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 ครั้งที่  1/2548

วันพฤหัสบดีที่  3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  เวลา  09.00 น.
ณ  หองประชุมอุบล 2  ชั้น 4  สํ านักงานอธิการบดี

--------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1.  อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธานกรรมการ
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.สัมมนา  มูลสาร กรรมการ
3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร รศ.วรพงษ  สุริยจันทราทอง กรรมการ
4.  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.อดุลย  จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ
5.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ผศ.นงนิตย  ธรีะวัฒนสุข กรรมการ
6. คณบดีผูกอตั้งโครงการจัดตั้ง

วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ศ.นพ.ประสิทธิ์  เพ็งสา กรรมการ
7. ผูอํ านวยการโครงการจัดตั้ง

คณะนติิศาสตรและรัฐศาสตร นายสมบัติ  วอทอง กรรมการ
8.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายจิรศักดิ์  บางทาไม กรรมการ

ผูไมมาประชุม
1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.ทวีคูณ  สวรรคตรานนท ติดภารกิจ
2.  ประธานสภาอาจารย นายกอโชค  ภูนิคม ติดภารกิจ
3.  ผูอํ านวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ติดภารกิจ

เริม่ประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่  1 เรือ่งที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับ :  การบริหารงานบุคคล
ประธานแจงตอที่ประชุมวา    ทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหอธิการบดี

เตรียมการดานการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ   และจากการ
ศกึษาขอมูลของมหาวิทยาลัยตาง ๆ     ประธานไดจัดทํ าขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบริหารบุคคลและเสนทาง
ความกาวหนาของบุคลากร    จึงขอใหกรรมการทุกทานชวยพิจารณาและเสนอแนะในโอกาสตอไป  ทั้งน้ี  สภา
มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาเพื่อเตรียมการในเรื่องดังกลาวในเดือนพฤษภาคมนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

   /1.2  คณะกรรมการ…..
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1.2  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประธานแจงทีป่ระชุมทราบวา  ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547  และไดทํ าใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังน้ี

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ไดยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ไดกํ าหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการอุดมศึกษาขึ้นเปนการเฉพาะ  โดยเปลี่ยนแปลง
อํ านาจหนาที่ขององคกรกลางในการบริหารงานบุคคล   จาก ก.ม. เปน ก.พ.อ.  (คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)   และจาก อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย  เปน  สภามหาวิทยาลัย

3. ในระหวางรอการดํ าเนินการใหมีองคประกอบของ ก.พ.อ.และรอเกณฑมาตรฐาน
ของ ก.พ.อ. ใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม

ดังน้ัน  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเน่ือง   จึงได
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2547  เม่ือวันที่  21  ธันวาคม  2547 พิจารณาแตงตั้งผูทํ าหนาที่
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดปรับองคประกอบและอํ านาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลงานบุคคล        และมหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการจนไดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑที่กํ าหนดแลว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

   /ประธาน…..
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ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตํ าแหนง
ทางวิชาการของขาราชการ  จํ านวน  12  ราย  ดังตอไปน้ี

1)  นายอนันต  ไชยกุลวัฒนา  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 7  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 438
อัตราเงินเดือน 14,100 บาท  สังกัดคณะเภสัชศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาเภสัชศาสตร

2)  นายเจริญ  ชุมมวล  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 7  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 263  อัตรา
เงินเดือน 27,320 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนด
ตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3)  นายสุริยา   โชคสวัสดิ์  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 7  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 148  อัตรา
เงินเดือน 21,350 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนด
ตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4)  นางพุทธพร   แสงเทียน  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 463
อัตราเงินเดือน 13,110 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนด
ตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

5)  นายทวีศักด์ิ   วังไพศาล  ตํ าแหนงอาจารย ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 268  อัตรา
13,770 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6)  นายกอโชค  ภูนิคม   ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 266  อัตรา
13,110 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

7)  นางพัชรี   นาวานิช  ตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 6  ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 64
อัตราเงินเดือน 21,560 บาท  สังกัดกองบริการการศึกษา  สํ านักงานอธิการบดี  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนด
ตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา  ชํ านาญการ  ระดับ 7-8

8)  นางสาวรมิตา  ผูกรักษ  ตํ าแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6  ระดับ 6
เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 375  อัตรา 15,410 บาท  สังกัดงานกิจการนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  สํ านักงาน
อธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ชํ านาญการ ระดับ 7-8

9)   นางอรุณศรี  โพธิโกฎิ  ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6  เลขที่
ประจํ าตํ าแหนง 37  อัตรา 16,730 บาท  สังกัดกองคลัง  สํ านักงานอธิการบดี  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนด
ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  ชํ านาญการ  ระดับ 7-8  โดยวิธีพิเศษ

/10)นายประสิทธ์ิ…..
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10)  นายประสิทธ์ิ   พวงบุตร  ตํ าแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6  ระดับ 6
เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 519  อัตรา 16,070 บาท  สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํ านักวิทยบริการ ไดเสนอ
ผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ชํ านาญการ  ระดับ 7-8

11)  นายธีระพงษ   วงศบุญ  ตํ าแหนงเจาหนาที่บุคคล  6 ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
130 อัตรา 17,750 บาท  สังกัดสํ านักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนด
ตํ าแหนงเจาหนาที่บุคคล  ชํ านาญการ  ระดับ 7-8

12)  นายเขษมศักดิ์  สงสอน  ตํ าแหนงครู 5  ระดับ 5  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 146
อัตรา 12,800 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนด
ตํ าแหนงครู  ชํ านาญการ  ระดับ 6

มติที่ประชุม รับทราบ
อน่ึง   เพื่อใหที่ประชุมรับทราบขอมูลเก่ียวกับผลงานของผูเสนอขอตํ าแหนงทาง

วิชาการ  สาย ก มากขึ้น  ใหงานการเจาหนาที่แจงจํ านวนหนาของเอกสารประกอบการสอนของผูเสนอ
ขอตํ าแหนงทุกรายดวย

4.2  ปรับวุฒิขาราชการ
ประธานเสนอที่ประชุมทราบการปรับวุฒิขาราชการจํ านวน1 ราย คือ นางสาวฎายิน

กุมภลํ า  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 4  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 577  อัตรา 8,870 บาท  สังกัดสํ านักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก    สาขาวิชา Pharmacy ณ The University of
Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา   สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  เม่ือวันที่  7  สิงหาคม  2547  รายงานตัว
กลบัเขาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่  2  กันยายน  2547       จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํ ารงตํ าแหนงอาจารย
ระดับ 5 อัตรา 12,000  บาท เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  16  ธันวาคม   2547

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3  เลื่อนระดับขาราชการ

4.3.1  งานการเจาหนาที่  กองกลาง    เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
ตํ าแหนงที่มีอัตราเงินเดือนหลายอันดับและไดรับเงินเดือนขั้นตํ่ าของอันดับถัดไป  ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ
จํ านวน  5  ราย  ดังน้ี

/ลํ าดับที่….
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ลํ าดับที่ ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง ระดับ ขั้น เล่ือน
เปน
ระดับ

ขั้น หมายเหตุ

1

2

3

4

5

คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาสัตวศาสตร
นายสมชัย

      สวาสดิพันธ
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
นายแกว
     อุดมศิริชาคร

คณะศิลปศาสตร
นางกนกวรรณ
      มะโนรมย
สํ านักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
นางณัฐินี  นวลสกุล

คณะเกษตรศาสตร
สํ านักงานไรฝก
ทดลองและ
หองปฏิบัติการกลาง
นายรักเกียรติ
    แสนประเสริฐ

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

นักวิชาการ
ศึกษา 7

ชํ านาญการ

นักวิชาการ
เกษตร 7
ชํ านาญการ

7

7

7

7

7

17,310

25,380

18,510

19,320

18,120

8

8

8

8

8

17,310

26,750

18,790

19,780

18,300

- ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น  26,750
 เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 25,380
-ต้ังแตวันที่  13 พฤษภาคม 2547

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น  18,790
 เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,510
-ต้ังแตวันที่  1 เมษายน 2547

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 19,780
 เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 19,320
-ต้ังแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2547

- ใหไดรับเงินเดือนขั้น 18,300
 เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,120
- ต้ังแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2547

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3.2  งานการเจาหนาที่  กองกลาง   เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
ที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นตํ่ าของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น     จํ านวน
1  ราย  ดังน้ี

ลํ าดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง ระดับ ขั้น เล่ือน
เปน
ระดับ

ขั้น หมายเหตุ

1

สํ านักงานอธิการบดี
กองคลัง
นางสาวธัญญธร
          ลุนพรม

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 5

5 13,330 6 13,770 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 13,770
 เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น 13,330
-ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4   การตัดโอนตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ
ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการตัดโอนตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ   สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร  จํ านวน 2 ราย   คือ
1) นายอภิชาติ  แสนชัย  ตํ าแหนงนายชางเทคนิค 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 155

อัตรา 15,890 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใหตัดโอนตํ าแหนง
และอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจาย ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2547

2) นายราเชนทร  บุญทัน ตํ าแหนงครู 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 156 อัตรา 13,600
บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  ไปสงักัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   โดยใหตัดโอนตํ าแหนง
และอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจาย ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2547

ทัง้น้ี  เพ่ือใหถูกตองตรงตามการแบงสวนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตรซ่ึงปจจุบันไมมี
ภาควิชาวิศวกรรมพื้นฐาน

มติที่ประชุม รับทราบ

                    /4.5  ลงโทษทางวินัย…..
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4.5  ลงโทษทางวินัยขาราชการ
ประธานเสนอที่ประชุมทราบคํ าสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการ  จํ านวน  1  ราย

มติที่ประชุม รบัทราบและขอใหงานการเจาหนาที่ตรวจสอบวาสามารถแจงเวียนคํ าสั่ง
ลงโทษทางวินัยใหบุคลากรทราบเปนขอเตือนใจหรือขอควรระมัดระวังเพื่อใหปฏิบัติราชการดวย
ดวยความรอบคอบซื่อสัตยสุจริตไดหรือไม

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตํ าแหนงทางวิชาการ
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการตาม

ผลการพิจารณาผลงานตํ าแหนงทางวิชาการของขาราชการ  จํ านวน  10  ราย  ดังน้ี
1)  ดวย  นายกอปร ศรีนาวิน ตํ าแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นายกอปร   ศรีนาวิน  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 7 เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
139   อัตรา 14,100  บาท    สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร       ดํ ารงตํ าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  ระดับ 7  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
ทัง้น้ี   ตั้งแตวันที่  14  มิถุนายน  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

2)  ดวย  นายประสงคสม  ปุณยอุปพัทธ  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 6  สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร   ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา
จุลชีววิทยา

บดันี ้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายประสงคสม  ปุณยอุปพัทธ  ตํ าแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจํ า
ต ําแหนง 277  อัตรา 13,770 บาท  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร    ดํ ารงตํ าแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 6  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง   อัตราเงินเดือนและสังกัด
เดิม    ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที่  24  มิถุนายน  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

          /3)  ดวย  นายอินทร…..
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3)  ดวย   นายอินทร   ศาลางาม   ตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 6  ระดับ 6   สังกัด
สํ านักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง  คณะเกษตรศาสตร    ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํ านาญการ ระดับ 7-8

บดันี ้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นายอินทร   ศาลางาม  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 118 อัตรา 18,110.-บาท
สังกัดสํ านักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร ดํ ารงตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 7
ระดับ 7   ชํ านาญการ   อัตรา 18,920  บาท   เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่   31
พฤษภาคม  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

4)  ดวย   นางจุรีวรรณ  สายสมาน ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 สังกัด
สํ านักงานเลขานุการ  สํ านักวิทยบริการ  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงนักวิชาเงินและบัญชี ชํ านาญการ
ระดับ 7-8

บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางจุรีวรรณ สายสมาน ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 504  อัตรา 13,360  บาท  สังกัดสํ านักวิทยบริการ  ดํ ารงตํ าแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี 7  ระดับ 7  ชํ านาญการ  อัตรา 18,680  บาท   เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม   ทั้งน้ี   ตั้งแต
วันที่  30  มีนาคม  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

5)  ดวย   นายกมล  โพธิ์ศรี  ตํ าแหนงนายชางเทคนิค  5  ระดับ 5  สังกัดงานอาคาร
สถานที่ กองกลาง สํ านักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงนายชางเทคนิค ชํ านาญการ ระดับ 6

บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให    นายกมล  โพธิ์ศรี   ตํ าแหนงนายชางเทคนิค 5  ระดับ 5   เลขที่ประจํ า
ตํ าแหนง 20 อัตรา 15,290  บาท สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สํ านักงานอธิการบดี      ดํ ารงตํ าแหนง
นายชางเทคนิค 6  ระดับ 6  ชํ านาญการ  อัตรา 16,070 บาท  เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม  ทั้งน้ี
ตัง้แตวันที่  19  พฤษภาคม  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

   /6)  ดวย  นางรัชนี…..
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6)  ดวย  นางรัชนี  นิคมเขตต ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 สังกัดงาน
การเงินและบัญชี กองคลัง สํ านักงานอธิการบดี   ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ชํ านาญการ ระดับ 7-8 โดยวิธีพิเศษ

บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให     นางรัชนี    นิคมเขตต   ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6
เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 33 อัตรา 15,280  บาท สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง สํ านักงานอธิการบดี ดํ ารง
ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7  ระดับ 7  ชํ านาญการ   อัตรา  15,240  บาท   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
และสังกัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  19  มีนาคม  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

7)  ดวย   นายชํ านาญ   แกวมณี   ตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 6   ระดับ 6   สังกัด
สํ านักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง  คณะเกษตรศาสตร     ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนง
นักวิชาการเกษตร ชํ านาญการ  ระดับ 7-8

บดันี ้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นายชํ านาญ  แกวมณี   ตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร 6  ระดับ 6  เลขที่
ประจํ าตํ าแหนง 119   อัตรา 18,470  บาท   สังกัดสํ านักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง   คณะ
เกษตรศาสตร ดํ ารงตํ าแหนงนักวิชาการเกษตร  7 ระดับ 7 ชํ านาญการ อัตรา 19,320 บาท เลขที่ประจํ า
ต ําแหนงและสังกัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  11  มิถุนายน  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

8)  ดวย นางสาวเบญจภัค  ม่ิงขวัญ  ตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6
ระดับ 6  สังกัดสํ านักงานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน ชํ านาญการ ระดับ 7-8

บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ ตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6
ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 494  อัตรา 17,400  บาท  สังกัดสํ านักงานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร  ดํ ารง
ตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7  ระดับ 7  ชํ านาญการ  อัตรา 18,120 บาท   เลขที่ประจํ า
ต ําแหนงและสังกัดเดิม   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  2  กรกฎาคม  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

/9)  ดวย  นางกฤษณา…..
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9)  ดวย  นางกฤษณา  กลางเภา  ตํ าแหนงบรรณารักษ  6 ระดับ 6 สังกัดฝายหอสมุด
สํ านักวิทยบริการ  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงบรรณารักษ ชํ านาญการ ระดับ 7-8 น้ัน

บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นางกฤษณา  กลางเภา  ตํ าแหนงบรรณารักษ  6  ระดับ 6  เลขที่ประจํ า
ตํ าแหนง 70 อัตรา 15,080 บาท สังกัดฝายหอสมุด สํ านักวิทยบริการ ดํ ารงตํ าแหนงบรรณารักษ  7 ระดับ  7
ชํ านาญการ  อัตรา 15,300 บาท  เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  31  พฤษภาคม
2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

-ปกปด-

                         /5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนง…..
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5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนง
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนงขาราชการ    จํ านวน

8 ดังตอไปน้ี

1) ตามที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 12/2547    เม่ือวันที่
23 กนัยายน 2547  ไดอนุมัติใหคณะวิทยาศาสตรเปดสอบคัดเลือกเปนการภายใน  ตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน  น้ัน

บดันี ้การสอบคัดเลือกเปนการภายในไดเสร็จสิ้นแลว  คณะวิทยาศาสตร จึงขอรายงาน
รายงานผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนง    นางนันทนา    พิมพพันธ      ผูผานการคัดเลือก
จาก   ตํ าแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5    เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 163  อัตรา 14,710 บาท  สังกัดสํ านักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร  เปน   ตํ าแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ระดับ 5  เลขที่ประจํ า
ต ําแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม

มติที่ประชุม เนือ่งจากคณะวิทยาศาสตรไดดํ าเนินการตามหลักเกณฑครบถวนแลว  จึงมีมติ
อนุมัติใหเปลี่ยนตํ าแหนงเปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  5  ระดับ  5     เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
อัตราเงนิเดือนและสังกัดเดิม    ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที่คณะประกาศผลการคัดเลือกคือวันที่  9  พฤศจิกายน
2547

2)  งานพัสดุ กองคลัง สํ านักงานอธิการบดี  ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนงพนักงานพัสดุ
เปนตํ าแหนงนักวิชาการพัสดุ โดยขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงสํ าหรับคุณวุฒิ  จํ านวน 2 ราย คือ

2.1) นายณรงค  วงศนามเถาว  ตํ าแหนงพนักงานพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํ า
ต ําแหนง 46    อัตรา 13,070  บาท    มีคุณวุฒิ ปวท.(เทคนิควิศวกรรมโยธา)     และศิลปศาสตรบัณฑิต (การ
พัฒนาชุมชน)

2.2) นางสาวรจนา  เมษาคุณ  ตํ าแหนงพนักงานพัสดุ 5  ระดับ 5  เลขที่ประจํ า
ตํ าแหนง 48  อัตรา 15,590  บาท   มีคุณวุฒิ ปวส.(การบัญชี)  และครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)

มติที่ประชุม เนือ่งจากบุคคลทั้งสองเปนผูมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเบื้องตนเปน
ไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและ ก.ม.โดยอนุโลม       จึงมีมติใหยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
ตํ าแหนงสํ าหรับคุณวุฒิและใหเปลี่ยนตํ าแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5  ระดับ 5     เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
อัตราเงนิเดือนและสังกัดเดิม  ทั้งน้ี  วันที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง รับเรื่อง คือวันที่ 29 พฤศจิกายน
2547



                      /3)  คณะเกษตรศาสตร…..
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3)  คณะเกษตรศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนง  นางสาวกินรี  นันทวงษ  คุณวุฒิ
ปวส. (การบัญชี)  และศิลปศาสตรบัณฑิต (บัญชี)   จาก  พนักงานธุรการ 5  ระดับ 5  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 85
อัตรา 14,150 บาท   สังกัดสํ านักงานเลขานุการ  คณะเกษตรศาสตร  เปน  ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 5
ระดับ 5  เน่ืองจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีตั้งแตป พ.ศ. 2538  และสามารถแสดงให
เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะ  ความซื่อสัตยสุจริต  ความรูความสามารถและผลงานที่สูงกวาตํ าแหนง

มติที่ประชุม เนือ่งจากตนสังกัดไดรับรองความรูความสามารถและผลงานที่สูงกวาตํ าแหนง
อีกทัง้เปนผูที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีมานาน    ประกอบกับคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกํ าหนด
ต ําแหนงนักวิชาการและบัญชี    จึงสามารถพิจารณาโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. ได     จึงมีมติให
เปลี่ยนตํ าแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5   ระดับ 5   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง    อัตราเงินเดือนและ
สงักัดเดิม    ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่  กองกลาง  รับเรื่อง  คือ  วันที่  25  พฤศจิกายน  2547

4)  โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ     ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนง
ขาราชการ  จํ านวน  2  ราย  ดังน้ี

      4.1)  วาที่รอยตรีศักดิ์ชาย  สิกขา    คณุวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีทาง
การศึกษา)   จากตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6  ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 198  อัตรา 22,770  บาท
สังกัด   ปฏิบัติงานเปนการประจํ า  ณ  โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ    เปนตํ าแหนงอาจารย
ระดับ 6   ปฏิบัติงานเปนการประจํ า  ณ โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
และอัตราเงินเดือนเดิม

มติที่ประชุม 1))  เน่ืองจากเปนการดํ าเนินการตามมติ อ.ก.ม.ครั้งที่  7/2546 และโครงการจัดตั้ง
คณะศลิปประยุกตและการออกแบบไดพิจารณาแลววาคุณวุฒิของผูดํ ารงตํ าแหนงสอดคลองกับการเรียน
การสอนของคณะ  ประกอบกับไมขัดกับหลักเกณฑ ก.ม. โดยอนุโลม    จึงใหเปลี่ยนตํ าแหนงเปนอาจารย
ระดับ 6   เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม     ทั้งน้ี    ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่   กองกลาง
รับเรื่อง  คือ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2547

2)  เน่ืองจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต ฯ            เปนหนวยงานในกํ ากับของ
มหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการตามการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย          ทํ าใหไมสามารถยายโดย
ตัดโอนตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการไปได        จึงมีมติเห็นชอบใหแฝงอัตรากํ าลังโดยยายไป
สงักัดคณะศลิปศาสตรจนกวาการแบงโครงสรางสวนราชการของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จจึงใหยายไปสังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ

     /4.2)  ขออนุมัติ…..
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4.2)  ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนง  นางสาวศิริพร  ฉัตรสุวรรณ  คุณวุฒิรัฐประศาสน-
ศาสตรมหาบัณฑิต  จากตํ าแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6  ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 52  อัตรา15,080 บาท
สงักัดกองแผนงาน   ปฏิบัติงานเปนการประจํ า ณ คณะบริหารศาสตรและโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการ
ออกแบบ  เปนตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม

มติที่ประชุม 1))  เน่ืองจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบไดพิจารณาแลววา
คุณวุฒิของผูดํ ารงตํ าแหนงสอดคลองกับการเรียนการสอนของคณะ    และไดมอบหมายภาระงานสอนให
แลว    กอปรกับไมขัดกับหลักเกณฑ ก.ม. โดยอนุโลม             จึงใหเปลี่ยนตํ าแหนงเปนอาจารย 6  ระดับ 6
เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่   กองกลาง รับเรื่อง  คือ
วันที่  30  พฤศจิกายน  2547

2)  เน่ืองจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต ฯ            เปนหนวยงานในกํ ากับของ
มหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการตามการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย          ทํ าใหไมสามารถยายโดย
ตัดโอนตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการไปได        จึงมีมติเห็นชอบใหแฝงอัตรากํ าลังโดยยายไป
สงักัดคณะศลิปศาสตรจนกวาการแบงโครงสรางสวนราชการของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จจึงใหยายไปสังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ

5)  โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนงขาราชการ
จํ านวน  2  ราย  ดังน้ี

      5.1)  นางเฉลิมศรี  ฤทธาภัย    คณุวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากตํ าแหนง
นักวิชาการศึกษา 8  ระดับ 8  ชํ านาญการ    เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 229   อัตราเงินเดือน 27,280 บาท  สังกัดกอง
บริการการศึกษา  ปฏิบัติงานเปนการประจํ า  ณ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร เปนตํ าแหนงอาจารย
ระดับ 8   เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม

5.2) นางอรทัย  เลียงจินดาถาวร  คณุวฒิุรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากตํ าแหนง
บรรณารักษ 8  ระดับ 8  ชํ านาญการ   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 235  อัตราเงินเดือน 18,790 บาท  สังกัดฝายหอสมุด
สํ านักวิทยบริการ ปฏิบัติงานเปนการประจํ า ณ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร   เปนตํ าแหนงอาจารย
ระดับ 8  เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม

ทัง้น้ี   โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ฯ ไดประเมินแลวเห็นวาเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามการ
เรียนการสอนของคณะและเปนผูมีความรูความสามารถที่จะเปนอาจารยของคณะได

      /มติที่ประชุม…..
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มติที่ประชุม 1)  เน่ืองจากคณะไดประเมินความรูความสามารถและพิจารณาคุณวุฒิแลววา
สอดคลองกับการเรียนการสอนของคณะ    ประกอบการเปนไปตามหลักเกณฑ ก.ม. โดยอนุโลม  จึง
ใหเปลี่ยนตํ าแหนงเปนอาจารยได

2) เน่ืองจากขาราชการทั้งสองรายเปนผูดํ ารงตํ าแหนงชํ านาญการ   ระดับ 8
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา          ตํ าแหนงชํ านาญการเปนตํ าแหนงทางวิชาการของขาราชการ
สาย ข/ค  ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับตํ าแหนงทางวิชาการของขาราชการ สาย ก   จึงมีมติเห็นชอบ
ใหเปลี่ยนเปนตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 8   ตั้งแตวันที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง รับเรื่อง  คือ วันที่
9  ธันวาคม  2547

3) เน่ืองจากตํ าแหนงชํ านาญการ ระดับ 8        มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน   เดือนละ 3,500 บาท   จึงใหโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร  ฯ  พิจารณาใช
เงนิรายไดของคณะจัดสรรเงินดังกลาวใหแกขาราชการทั้งสอง

4)  เน่ืองจากโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ฯ     เปนหนวยงานในกํ ากับของ
มหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการตามการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย     ทํ าใหไมสามารถยาย
โดยตัดโอนตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการไปได       จึงมีมติเห็นชอบใหแฝงอัตรากํ าลัง
โดยยายไปสงักัดคณะศิลปศาสตรจนกวาการแบงโครงสรางสวนราชการของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ
จงึใหยายไปสังกัดคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร

อน่ึง    เพื่อใหการเปลี่ยนตํ าแหนงขาราชการเปนไปดวยความเหมาะสมและ
ชัดเจน  ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหกํ าหนดหลักเกณฑการเปลี่ยนตํ าแหนง  ดังน้ี

1)  การเปลี่ยนตํ าแหนงขาราชการ  สาย ข/ค   เปนสาย ก       ประธานขอให
โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ฯ   แจง   นางเฉลิมศรี    ฤทธาภัย     นํ าเสนอหลักเกณฑและวิธีการ
เปลี่ยนตํ าแหนง สาย ข/ค  เปน สาย ก

1) การเปลี่ยนตํ าแหนงขาราชการ สาย ข/ค ที่สูงกวาระดับควบใหดํ าเนินการ
ดังน้ี

       3.1)  ผูบงัคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
3.2) ผูบงัคบับญัชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบ

ดวยกรรมการจากสํ านักงานอธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะ
มกีรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได

3.3) หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการประเมินและ
ความเห็นของกรรมการทุกทานดวย

3.4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตํ าแหนง
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5.3  ขออนุมัติกํ าหนดตํ าแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงประสบการณ
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกํ าหนดตํ าแหนงและเลื่อนขาราชการให

ดํ ารงตํ าแหนงประสบการณ  จํ านวน  3  ราย  ดังตอไปน้ี
1)  คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติกํ าหนดตํ าแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนง

ประสบการณ  จํ านวน 1 ราย  คือ   นางสุกัญญา  พิมพบุญมา   ตํ าแหนงเจาหนาที่ธุรการ 4  ระดับ 4  เลขที่
ประจํ าตํ าแหนง 162   อัตรา 11,990 บาท   สังกัดสํ านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร   เลื่อนข้ึนใหดํ ารง
ตํ าแหนงเจาหนาที่ธุรการ  5   ระดับ 5   อัตราเงินเดือน 12,530.-บาท    เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัด
เดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2547

2)  สํ านักงานอธิการบดี        ขออนุมัติกํ าหนดตํ าแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํ ารง
ตํ าแหนงประสบการณ  จํ านวน 1 ราย คือ  นางสาวมาลินี  สวัสดิ์พันธ   ตํ าแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4
เลขที่   ประจํ าตํ าแหนง 200 อัตราเงินเดือน 10,640.-บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํ านักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานเปนการประจํ า ณ งานการเจาหนาที่ กองกลาง      เลื่อนข้ึนใหดํ ารงตํ าแหนงพนักงานธุรการ  5
ระดับ 5   อัตรา 10,920 บาท  เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  6  ตุลาคม  2547

3)  สํ านักวิทยบริการขออนุมัติกํ าหนดตํ าแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนง
ประสบการณ  จํ านวน 1 ราย  คือ   นายชาญชัย  บุญคุม  ตํ าแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา 4 ระดับ 4 เลขที่
ประจํ าตํ าแหนง 60  อัตรา 9,980 บาท  สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํ านักวิทยบริการ    เลื่อนข้ึนให
ดํ ารงตํ าแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา 5  ระดับ 5  อัตราเงินเดือน 10,120.-บาท  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
และสงักัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  28  ตุลาคม  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

5.4  ขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวโดยขอยกเวนการเปดสอบคัดเลือก
1) งานสารบรรณ  กองกลาง  สํ านักงานอธิการบดี     ขออนุมัติจาง    นางสาว

รุงตะวัน  คุณสมบัติ    เขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว  ตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ตั้งแตวันที่  1
ตุลาคม  พ.ศ. 2547   โดยขอยกเวนการเปดสอบคัดเลือกเนื่องจากความจํ าเปนเรงดวนและไดรับการประเมิน
จากผูรวมงานและหัวหนางานวาเปนผูเรียนรูงานไดดี   มีความรับผิดชอบ  และเสียสละอุทิศเวลาใหกับงานใน
หนาที่

2 ) งานกิจการนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  สํ านักงานอธิการบดีขออนุมัติ
จางลูกจางชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547  จํ านวน 2 รายโดยขอยกเวนการเปดสอบคัดเลือก ดังน้ี
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2.1) นางสาวกาญจนา คํ ามุงคุล ขอยกเวนการสอบคัดเลือกเนื่องจากเปนลูกจาง
เงินกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2545  และเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมีประสบการณและ
มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก

   2.2)  นางสาววรรณวิภา  อัคคประสา เน่ืองจากในเดือนกันยายน 2547  นางสาว
กาญจนา  คํ ามุงคุล  เตรียมตัวลาคลอด     จึงจํ าเปนที่จะตองหาบุคคลเขาปฏิบัติงานเพื่อใหงานกองทุนกูยืม
ดํ าเนินไปไดอยางตอเน่ือง    ซ่ึง  นางสาววรรณวิภา  อัคคประสา  เปนผูมีความรูความสามารถและสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีในระดับหนึ่ง

มติที่ประชุม อนุมัติ
อน่ึงทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา     การจางลูกจางชั่วคราวควรจะมี

ความคลองตัวและใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน        จึงมีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงาน
กํ าหนดหลกัเกณฑ   วิธีการ   และข้ันตอนในการการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว
ไดตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา 12.30 น.

………………………………         …………………………………….
(นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป)        (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ)
  ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม

ทีป่ระชมุไดรับรองรายงานฉบับนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2547

…………………………………………….
(ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ)
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล




	ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒ�
	¼ÙéäÁèÁÒ»ÃÐªØÁ
	¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔÃÐàºÕÂº¢éÒÃÒª¡ÒÃ¾�
	ä´é¡ÓË¹´ãËéÁÕÍ§¤ì¡Ã¡ÅÒ§ºÃÔËÒÃ§�
	ÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè¢Í§Í§¤ì¡Ã¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃ�

	ÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁÃÑº·ÃÒº
	
	
	
	
	äÁèÁÕ





	ÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁÃÑº·ÃÒº
	ÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁÃÑº·ÃÒº
	
	
	1\) ¹ÒÂÍÀÔªÒµÔ  áÊ¹ªÑÂ  µÓáË¹è§¹Ò
	ÍÑµÃÒ 15,890 ºÒ· ÊÑ§¡Ñ´ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ
	2\) ¹ÒÂÃÒàª¹·Ãì  ºØ·Ñ¹ µÓáË¹è§¤�
	ºÒ· ÊÑ§¡Ñ´ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¾×é¹°Ò



	ÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁÃÑº·ÃÒº
	
	
	¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼Å§Ò¹µÓáË¹è§·Ò§ÇÔª�
	
	
	
	
	ºÑ´¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé·Ã§¤Ø³ÇØ²Ôä
	¨Ö§àÊ¹Í·Õè»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³Òáµè§µÑé�
	139   ÍÑµÃÒ 14,100  ºÒ·    ÊÑ§¡Ñ´ÀÒ¤Ç�
	·Ñé§¹Õé   µÑé§áµèÇÑ¹·Õè  14  ÁÔ¶Ø¹
	ºÑ´¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé·Ã§¤Ø³ÇØ²Ôä
	¨Ö§àÊ¹Í·Õè»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³Òáµè§µÑé�
	¼ÙéªèÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂì  ÃÐ´Ñº 6  ÊÒ¢Ò
	à´ÔÁ    ·Ñé§¹Õé   µÑé§áµèÇÑ¹·Õè  2�





	ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹äÃè½Ö¡·´ÅÍ§áÅÐËéÍ§»¯Ôº�
	
	
	
	
	ºÑ´¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé·Ã§¤Ø³ÇØ²Ôä
	¨Ö§àÊ¹Í·Õè»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³Òáµè§µÑé�
	¾ÄÉÀÒ¤Á  2547
	ºÑ´¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé·Ã§¤Ø³ÇØ²Ôä



	ºÑªÕ 7  ÃÐ´Ñº 7  ªÓ¹Ò¡ÒÃ  ÍÑµÃÒ 1�


	ºÑ´¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé·Ã§¤Ø³ÇØ²Ôä
	¨Ö§àÊ¹Í·Õè»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³Òáµè§µÑé�
	àÅ¢·Õè»ÃÐ¨ÓµÓáË¹è§ 33 ÍÑµÃÒ 15,280 �
	áÅÐÊÑ§¡Ñ´à´ÔÁ   ·Ñé§¹Õé  µÑé§áµè�
	ºÑ´¹Õé ¡ÒÃÊÍº¤Ñ´àÅ×Í¡à»ç¹¡ÒÃÀÒÂ



	2547
	
	
	à»ç¹µÓáË¹è§¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¾ÑÊ´Ø â´Â¢
	µÓáË¹è§ 48  ÍÑµÃÒ 15,590  ºÒ·   ÁÕ¤Ø³
	ÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁà¹×èÍ§¨Ò¡ºØ¤¤Å·Ñé§�
	ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±ì¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅ�
	»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì  ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒÂ  ¤×Í   ¹Ò§�
	»ÃÐ¨ÓµÓáË¹è§ 162   ÍÑµÃÒ 11,990 ºÒ·  
	à´ÔÁ   ·Ñé§¹Õé  µÑé§áµèÇÑ¹·Õè  1  �
	»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì  ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒÂ  ¤×Í   ¹ÒÂ�
	»ÃÐ¨ÓµÓáË¹è§ 60  ÍÑµÃÒ 9,980 ºÒ·  ÊÑ
	´ÓÃ§µÓáË¹è§¾¹Ñ¡§Ò¹âÊµ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ 
	áÅÐÊÑ§¡Ñ´à´ÔÁ   ·Ñé§¹Õé  µÑé§áµè�



	ÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁÍ¹ØÁÑµÔ
	Í¹Öè§·Õè»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅéÇÁÕ¤ÇÒ�
	¤ÇÒÁ¤ÅèÍ§µÑÇáÅÐãËéà»ç¹ä»µÒÁ¤ÇÒ�
	¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±ì   ÇÔ¸Õ¡ÒÃ   áÅÐ¢Ñé
	ä´éµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
	»Ô´»ÃÐªØÁàÇÅÒ12.30 ¹.
	
	
	
	
	·Õè»ÃÐªØÁä´éÃÑºÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹©ºÑº¹Õ�






