
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 ครั้งที่  4/2548

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  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.  (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร  บุญพราหมณ กรรมการ
4.  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.อดุลย  จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ
5.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ผศ.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข กรรมการ
6. (แทน) คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข น.ส.ขนิษฐา  ดาโรจน กรรมการ
7. คณบดีคณะนติิศาสตรและรัฐศาสตร นายสมบัติ  วอทอง กรรมการ
8.  (แทน) ประธานสภาอาจารย ผศ.สุริยา  โชคสวัสดิ์  กรรมการ
9.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นางรัชนี  นิคมเขตต กรรมการ

10.  รองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.ทวีคูณ  สวรรคตรานนท กรรมการ
                                                                                                                 และเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
ผูอํ านวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ          ผูชวยเลขานุการ

ผูรวมประชุม
รักษาการในตํ าแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่   นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่  1 เรือ่งที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

/ระเบียบวาระ.....
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่  3/2548
      วาระพิเศษ
ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

บคุคล ครั้งที่ 3/2548 วาระพิเศษ  เม่ือวันที่  22  มีนาคม  2548

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง
3.1 การกํ าหนดความจํ าเปนใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญการ
สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 3

มีนาคม  2548    มีมติใหงานการเจาหนาที่  นํ าเสนอขอมูลตํ าแหนงที่ยังไมสามารถขอกํ าหนดตํ าแหนงเปน
ผูชํ านาญการตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป น้ัน     รักษาการหัวหนางานการเจาหนาที่ จึงเสนอ
ขอมูลเพ่ือพิจารณา  3  กรณี  ดังตอไปน้ี

กรณีที่ 1    ตํ าแหนงที่ ก.ม.ยังไมอนุมัติใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญการ เชี่ยวชาญและ
                                   ผูชํ านาญการพิเศษในทุกมหาวิทยาลัย 

กรณีที่  2   ตํ าแหนงที่ ก.ม.ใหมหาวิทยาลัยพิจารณายืนยันเหตุผลความจํ าเปน
               ใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญการ   ระดับ 6,7-8

   กรณีที่  3   ตํ าแหนงที่ ก.ม.อนุมัติใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญ
                                   การพิเศษ และผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9

           /กรณีที่  1…..
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กรณีที่ 1  ตํ าแหนงที่ ก.ม.ยังไมอนุมัติใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญการ เชี่ยวชาญและ
                                        ผูชํ านาญการพิเศษในทุกมหาวิทยาลัย 

สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2

รายชื่อตํ าแหนงที่ ก.ม.ยังมิไดมี
มติอนุมัติกํ าหนดใหเปน
ต ําแหนงผูเชี่ยวชาญ และ
ผูชํ านาญการพิเศษ ระดับ 9

เจาหนาที่ธุรการ  *
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา
เจาหนาที่หองสมุด
เจาหนาที่บันทึกขอมูล *
เจาหนาที่ประมง
เจาหนาที่โภชนาการ
เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร
ผูชวยพยาบาล
ชางภาพ
เจาหนาที่พิมพ

พนักงานธรุการ *
พนักงานพัสดุ *
พนักงานการเงินและบัญชี *
พนักงานประชาสัมพันธ
พนักงานหองสมุด *
พนักงานโภชนาการ
ชางทันตกรรม

เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ *
นักประชาสัมพันธ *
นิติกร *
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน *
นักวิชาการชางศิลป
วศิวกร *
สถาปนิก
นักสุขศึกษา
นักวิชาการพัสดุ *  (ยกเวน มสธ.)

*  เปนตํ าแหนงที่มีในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเสนอเพื่อพิจารณา
-  หากที่ประชุมพิจารณาเห็นวาควรจะกํ าหนดใหตํ าแหนงใดตามบัญชีขางตนเปนตํ าแหนง

ผูชํ านาญการ ระดับ 6,7-8      ขอใหคณะ/หนวยงานสงขอมูลตามที่ ก.ม.กํ าหนดใหงานการเจาหนาที่ กองกลาง
กองกลาง  เพ่ือรวบรวมและรายงานใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป

มติที่ประชุม     ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรอหลักเกณฑ ก.พ.อ. แลวจึงพิจารณาในระบบ
ใหมของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

      /กรณีที่ 2.....
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      กรณีที่  2   ตํ าแหนงที่ ก.ม.ใหมหาวิทยาลัยพิจารณายืนยันเหตุผลความจํ าเปน
            ใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญการ   ระดับ 6,7-8

ขอมูลเดิม
1) ป 2537  ก.ม.ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดความจํ าเปนใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญ

การ  ระดับ 6,7-8 , ผูเชี่ยวชาญ หรือชํ านาญการพิเศษ ระดับ 9 ไวแลวจํ านวนหนึ่ง
2) ป 2543  อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยไดขอกํ าหนดตํ าแหนงชํ านาญการ ระดับ 6, 7-8 เพ่ิม

เติม  ซ่ึง ก.ม. ไดขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณายืนยันจํ านวน  5  ตํ าแหนง    ซ่ึงอ.ก.ม.มหาวิทยาลัยและตนสังกัด
ของตํ าแหนงที่ ก.ม. ใหพิจารณายืนยัน  ไดรับทราบและมีความเห็น  ดังน้ี

มติ ก.ม. มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
-ขอให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยพิจารณายืนยันการกํ าหนด
ตํ าแหนงชํ านาญการ ระดับ 6,7-8 จํ านวน 5 ตํ าแหนง
คือ

1)  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองกลาง
     และสํ านักงานเลขานุการคณะ/สํ านักตางๆ
2)  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สังกัดกองกลาง
3)  นักวิชาการเกษตร สังกัดงานสวนฯ  กองกลาง

     4)  นายชางเขียนแบบ  สังกัดงานอาคารสถานที่
          กองกลาง

5)  พยาบาล  สังกัดงานกิจการนักศึกษา
          กองบริการการศึกษา ***
     ทั้งน้ี หาก อ.ก.ม.ยืนยันการกํ าหนดตํ าแหนงขอให
สงรายละเอียดขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี

1) ภารกิจหลักของแตละหนวยงานที่ตํ าแหนง
     ดังกลาวสังกัด (รวมทั้งหนวยงานภายใน)
2) หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของ

แตละตํ าแหนง
3) เหตุผลความจํ าเปนในการกํ าหนดใหมีตํ าแหนง

ผูชํ านาญการแตละตํ าแหนง

  -อ.ก.ม.ครั้งที่ 6/2544 เม่ือวันที่ 21 เม.ย. 2544
มีมติ ดังน้ี

1) ประธานขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
     ทบทวนการขอกํ าหนดตํ าแหนงตามที่ ก.ม.ให
     ทบทวน หากหนวยงานใดพิจารณาแลวเห็น
     สมควรยืนยันการขอกํ าหนดตํ าแหนง ขอให
     หนวยงานชี้แจงรายละเอียดตามที่ ก.ม.กํ าหนด
     ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
2) ในวันประชุมฯ ผูบังคับบัญชาของบางหนวยงาน
     ไดพิจารณาแลว ไมขอทบทวนการขอกํ าหนด
     ตํ าแหนง (นายชางเขียนแบบสังกัดงานอาคารฯ,
      พยาบาล สังกัดงานกิจการนักศึกษา ,
     จ.บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
     สํ านักวิทยบริการ)

  ***  ตอมาภายหลัง  งานกิจการนักศึกษา ไดยืนยัน
เหตุผลความจํ าเปนและ ก.ม. ไดใหความเห็นชอบแลว
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา
 - เน่ืองจากมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยไดมีมติไวชดัเจนแลว ดังน้ัน หากคณะ/หนวยงานใด

ประสงคจะยืนยันการกํ าหนดตํ าแหนงชํ านาญการขางตน  ขอใหสงขอมูลตามที่ ก.ม.กํ าหนดใหงานการเจาหนาที่
กองกลาง  เพ่ือรวบรวมใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป

มติที่ประชุม ใหแจงหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณายืนยันแลวสงขอมูลใหงานการเจาหนาที่
รวบรวมเสนอที่ประชุมตอไป

กรณีที่  3     ตํ าแหนงที่ ก.ม.อนุมัติใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดใหมีตํ าแหนงผูชํ านาญ
                                            การพิเศษ และผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9

ขอมูลเดิม
ป 2537  ก.ม.ไดกํ าหนดใหมีตํ าแหนงชํ านาญการพิเศษ และผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ไวแลว
จํ านวนหนึ่ง  ดังน้ี

สวนราชการ ตํ าแหนงเชี่ยวชาญหรือชํ านาญการพิเศษ   ระดับ 9
สํ านักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานสารบรรณ
งานการเจาหนาที่
กองคลัง
กองบริการการศึกษา

กองแผนงาน
คณะเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
สํ านักวิทยบริการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํ านาญการพิเศษ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
เจาหนาที่บุคคล ชํ านาญการพิเศษ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํ านาญการพิเศษ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเชี่ยวชาญ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
นักกิจการนักศึกษา เชี่ยวชาญ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
นักวิทยาศาสตร เชี่ยวชาญ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
นักวิทยาศาสตร เชี่ยวชาญ  จํ านวน  1  ตํ าแหนง
บรรณารักษ เชี่ยวชาญ จํ านวน  1  ตํ าแหนง

             /ขอเสนอ…..
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา
- เน่ืองจากอ.ก.ม.มหาวิทยาลัยยังไมไดขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชํ านาญการพิเศษและ

ผูเชี่ยวชาญ  ระดับ 9  เพ่ิมเติม       ดังน้ัน   หากที่ประชุมเห็นวาควรกํ าหนดตํ าแหนงผูชํ านาญการพิเศษและ
ผูเชี่ยวชาญระดับ 9 เพ่ิมเติม ขอใหคณะ/หนวยงานสงขอมูลตามที่ ก.ม.กํ าหนดใหงานการเจาหนาที่ กองกลาง
เพ่ือรวบรวมเสนอสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบตอไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรอหลักเกณฑ ก.พ.อ.  แลวจึงพิจารณา
ในระบบใหมของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตํ าแหนง

ทางวิชาการของขาราชการ จํ านวน 1 รายคือ  นายเกรียงไกร   โชประการ   ตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย
ระดับ 8   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง  107  อัตรา  28,890 บาท  สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชาสัตวศาสตร

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 เลื่อนระดับขาราชการ

4.2.1  ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการทีไ่ดรับแตงตั้งให
ใหดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการและไดรับเงินเดือนถึงขั้นตํ่ าในระดับถัดไป       ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ
จํ านวน 2 ราย  ดังน้ี

                      /ลํ าดับที่…..
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ลํ าดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง ระดับ ขั้น เล่ือน
เปน
ระดับ

ขั้น หมายเหตุ

1

2

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรม-
อุตสาหการ
นายสุริยา  โชคสวัสดิ์

นายเจริญ  ชุมมวล

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

7

7

21,350

27,320

8

8

22,250

28,890

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 22,250
 เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 21,350
-ต้ังแตวันที่ 8 พฤศจิกายน  2547

-ใหไดรับเงินเดือนขั้น 28,890
 เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 27,320
-ต้ังแตวันที่ 8 พฤศจิกายน  2547

มติที่ประชุม รับทราบ

      4.2.2     ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับเงินเดือน
ถึงขั้นตํ่ าในระดับถัดไปและผานการประเมินแลว จํ านวน 1 ราย ดังน้ี

ลํ าดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง ระดับ ขั้น เล่ือน
เปน
ระดับ

ขั้น หมายเหตุ

1

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาฟสิกส
นายวุฒิศักดิ์
  ประชามอญ

นักวิทยาศาสตร
5

5 12,260 6 12,450 -ใหไดรับเงินเดือนขั้น 12,450
 เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น 12,260
- ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม  2548

มติที่ประชุม รับทราบ

                       /ระเบียบวาระ…..
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตํ าแหนงทางวิชาการ
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการตาม

ผลการพิจารณาผลงานตํ าแหนงทางวิชาการของขาราชการ  จํ านวน  5  ราย  ดังน้ี
1) ตาม ที่   นายกอโชค   ภูนิคม    ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 6   สังกัดภาควิศวกรรม

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  น้ัน

บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นายกอโชค   ภูนิคม  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 6   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
266   อัตรา 13,110 บาท    สงักดัภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร        ดํ ารงตํ าแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ  6 สาขาวิชาอุตสาหการ เลขที่ประจํ าตํ าแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม
ทัง้น้ี   ตั้งแตวันที่  16 พฤศจิกายน   2547

2) ตามที่  นายทวีศักดิ์   วังไพศาล  ตํ าแหนงอาจารย ระดับ 6  สังกัดภาควิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
น้ัน

บดันี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายทวีศักดิ์  วงัไพศาล ตํ าแหนงอาจารย ระดับ 6  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง
268     อัตรา 13,770 บาท     สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา     คณะวิศวกรรมศาสตร         ดํ ารงตํ าแหนง
ผูชวยศาสตราจารย   ระดับ  7   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง    อัตราเงินเดือนและ
สงักัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  10   พฤศจิกายน   2547

3) ตามที่  นางพัชรี   นาวานิช  ตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา  6  ระดับ 6  สังกัดกอง
กองบริการการศึกษา สํ านักงานอธิการบดี ไดยื่นขอกํ าหนดตํ าแหนงนักวิชาการศึกษาชํ านาญการ ระดับ 7-8
น้ัน

บดันี ้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นางพัชรี   นาวานิช   ตํ าแหนงนักวิชาการการศึกษา 6  ระดับ 6  เลขที่
ประจํ าตํ าแหนง 64  อัตรา 20,760 บาท  สังกัดกองบริการการศึกษา   สํ านักงานอธิการบดี    ดํ ารงตํ าแหนง
นักวิชาการศึกษา  7  ระดับ  7  ชํ านาญการ   อัตรา 21,770 บาท     เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม
ทั้งน้ี  ตัง้แตวันที่  10  กันยายน  2547

                         /4)  ตามที่…..
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4) ตามที่    นายเขษมศักดิ์   สงสอน   ตํ าแหนงครู 5    ระดับ 5    สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร   ไดยื่นขอกํ าหนดตํ าแหนงครู ชํ านาญการ ระดับ 6 น้ัน

บดันี ้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายเขษมศักดิ์   สงสอน  ตํ าแหนงครู  5 ระดับ 5 เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 146
อัตรา 12,800 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร   ดํ ารงตํ าแหนงครู  6 ระดับ  6
ชํ านาญการ  อัตรา  13,110  บาท  เลขที่ประจํ าตํ าแหนงและสังกัดเดิม    ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  2  ธันวาคม
2547

5) ตามที่  นายประสิทธิ์  พวงบุตร  ตํ าแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ร ะดับ 6  สังกัด
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา   สํ านักวิทยบริการ        ไดยื่นขอกํ าหนดตํ าแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชํ านาญการ ระดับ  7-8  น้ัน

บดันีค้ณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลวประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายประสิทธ์ิ  พวงบุตร ตํ าแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6
เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 519  อัตรา 16,070 บาท  สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํ านักวิทยบริการ ดํ ารง
ตํ าแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  7    ระดับ  7  ชํ านาญกา ร    อัตรา  16,510  บาท     เลขที่ประจํ า
ต ําแหนงและสังกัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  20  ตุลาคม  2547

มติที่ประชุม อนุมัติ

5.2 การขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารยในระหวางลาศึกษา
ดวย  นายพิทักษ  สิงหทองลา  ตํ าแหนงอาจารย  ระดับ 7  สังกัดภาควิชาพืชสวน

คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอขอกํ าหนดตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพืชสวน  และตอมาไดรับอนุมัติ
ใหลาศึกษาตอ

เน่ืองจากระยะเวลายื่นเรื่องขอตํ าแหนงทางวิชาการและวันที่อนุมัติใหลาศึกษาตอเน่ือง
กัน กอปรกับกรรมการประจํ าคณะเกษตรศาสตรให  นายพทิักษ ฯ แกไขผลงานในระหวางลาศึกษาและมีมติให
แตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ซ่ึงเปนชวงที่อยูในระหวางลาศึกษา

ดังน้ัน  เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติที่ถูกตองชัดเจน  งานการเจาหนาที่  จึงไดหารือสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงไดตอบขอหารือวา    ผูที่อยูในระหวางลาศึกษาตอถือวาไมไดอยูปฏิบัติหนาที่
ราชการ   จึงไมสามารถดํ าเนินการแกไขผลงานทางวิชาการระหวางลาศึกษาได

รักษาการในตํ าแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี

                 /ขอเสนอ…..
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1) เน่ืองจากงานการเจาหนาที่  ไดดํ าเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ      และกํ าหนดให

กรรมการผูทรงคุณวุฒิสงผลการพิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2548   จึงใครขออนุมัติดํ าเนินการตอไปใหครบ
ทุกขั้นตอน

2) หากปรากฏวาผลงานของ นายพิทักษ ฯ     ผานการประเมินจากกรรมการผูทรง
คุณวุฒิ   ใครขออนุมัติแตงตั้งให นายพิทักษ ฯ   ดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาพืชสวน  ตั้งแต
วนัทีร่ายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ     ทั้งน้ี  เพ่ือมิใหขัดแยงกับคํ าตอบขอหารือของสํ านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่งานการเจาหนาที่เสนอ

5.3 ขออนุมัติตัดโอนตํ าแหนงขาราชการ
         ดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ขออนุมัติตัดโอนตํ าแหนงขาราชการ

จํ านวน 1 รายคือ นายอนันต ไชยกุลวัฒนา  ตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 ตํ าแหนงเลขที่ 438  อัตรา
14,100 บาท  สงักัดคณะเภสัชศาสตร  ไปสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เพ่ือสนับสนุนงาน
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ตัง้แตวันที่ 1 เมษายน  2548 เปนตนไป    ทั้งน้ี  คณะ
คณะเภสัชศาสตรยินดีและไมขัดของในการตัดโอนตํ าแหนงและอัตราเงินเดือนบุคคลดังกลาว     และขออัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายไดมหาวิทยาลัย  ตํ าแหนงอาจารย  ทดแทนจํ านวน 1  อัตรา      ประธาน จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ
อน่ึง  ประธานยินดีชดเชยอัตราใหคณะเภสัชศาสตร จํ านวน 1 อัตรา    ทั้งน้ี

ใหคณะเภสัชศาสตรเสนอเรื่องขออัตราตอมหาวิทยาลัยเพื่อดํ าเนินการตอไป

5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนงขาราชการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการสอบคัดเลือกขาราชการ

เปนการภายใน เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนตํ าแหนงขาราชการจํ านวน 1 ราย คือ  นายบุญชัย  จันทรนอย  จาก
ตํ าแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 ระดับ 5  เลขที่ประจํ าตํ าแหนง 496   อัตรา 12,530 บาท     สังกัดคณะ
เภสัชศาสตร    เปน   ตํ าแหนงนักกิจการนักศึกษา 5 ระดับ 5   เลขที่ประจํ าตํ าแหนง   อัตราเงินเดือนและ
สังกัดเดิม   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  1  มีนาคม  2548  เปนตนไป

                    /ขอเสนอ…..
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เน่ืองจากคณะเภสัชศาสตรไดดํ าเนินการตามติ อ.ก.ม. เดิมครบถวนแลว    จึงเห็นควร

พิจารณาเปลี่ยนตํ าแหนง  นายบุญชัย  จันทรนอย  จาก ตํ าแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 ระดับ 5 เลขที่ประจํ า
ตํ าแหนง 496  อัตรา 12,530 บาท  สังกัดคณะเภสัชศาสตร  เปน ตํ าแหนงนักกิจการนักศึกษา 5 ระดับ 5 เลขที่
ประจํ าตํ าแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  1  มีนาคม  2548  เปนตนไป

มติที่ประชุม อนุมัติ

5.5 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํ า
(ครึ่งปแรก)

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
กํ าหนดใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตามขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา      และหลักเกณฑ
วิธีการที่ ก.พ.อ.กํ าหนด  แตเน่ืองจาก ก.พ.อ. ยังไมไดกํ าหนดหลักเกณฑวิธีการ  และสภามหาวิทยาลัย
ยงัไมไดออกขอบังคับวาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน   ดังน้ัน จึงยังคงใช กฎทบวง  กฎ ก.พ. ระเบียบที่ใช
บังคับอยูกอนโดยอนุโลม

โดยอนุโลมตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํ าของสวนราชการ พ.ศ. 2544   กํ าหนดใหมีการ
เลื่อนขั้นปละ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1  (ครึ่งปแรก)  ในวันที่  1 เมษายน
  (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 ตุลาคม  ถึง  31 มีนาคม )

ครั้งที่ 2  (ครึ่งปหลัง)  ในวันที่  1 ตุลาคม
  (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 เมษายน  ถึง  30 กันยายน )

บัดนี้ คณะและสํ านักไดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํ าใน
สังกัดเรียบรอยแลว     ประธาน  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเลื่อนขั้นขาราชการและ
ลูกจางประจํ า  ครึ่งปแรก

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังน้ี

                                            /1) กลุมขาราชการ…..
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1)  กลุมขาราชการระดับ 9 - 11
1.1) อนุมัติการเลื่อน 0.5 ข้ันตามผลการพิจารณาของตนสังกัด
1.2) รับทราบการเสนอ สกอ.พิจารณาเลื่อนข้ันตํ าแหนงอธิการบดี

2)  กลุมขาราชการระดับ 1 – 8  และกลุมลูกจางประจํ า
2.1) อนุมัติการเลื่อน  1  ข้ันตามโควตา  1  ข้ันและตามผลการพิจารณาของ

หนวยงาน   ทั้งน้ี  ใหทุกหนวยงานยืนยันลํ าดับความสํ าคัญอีกครั้งหนึ่ง
2.2)  หนวยงานที่เสนอเลื่อน 1 ข้ันเกินโควตา ใหปรับลดจํ านวนที่เกินโควตา

 เปน  0.5  ข้ัน

3) โควตาของอธิการบดี  (ขาราชการ  6  รายและลูกจางประจํ า 4 ราย)  ใหอยู
ในดุลยพินิจของอธิการบดี

4) การจัดลํ าดับความสํ าคัญ       เพื่อใหที่ประชุมมีขอมูลเพียงพอสํ าหรับการ
พิจารณา  ขอใหตนสังกัดจัดลํ าดับความสํ าคัญของผูสมควรไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันทุกราย

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา 10.30 น.

…………………………………..
  (นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป)
     ผูจดรายงานการประชุม
                                                                                            …………………………………..

(ผูชวยศาสตราจารยทวีคูณ  สวรรคตรานนท)
               ผูตรวจรายงานการประชุม
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