รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 11/2548
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอุบล 2 ชัน้ 4 สํานักงานอธิการบดี
------------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข
5. คณบดีคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
6. ประธานสภาอาจารย
7. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
8. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ
ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย
รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา
นายสมบัติ วอทอง
ผศ.จุฑามาส จิตตเจริญ
นางวรารัตน ปานพรม
ผศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
ผูอํานวยการกองกลาง

นางนลินี ธนสันติ

ผูรวมประชุม
1. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
2. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป

เจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่

เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 ขอชี้แนะจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผูชวยเลขานุการ

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดชี้แนะใหมหาวิทยาลัย
จัดทํารายงานเกี่ยวกับขอรองเรียนดานบริหารงานบุคคล และใหมหาวิทยาลัยเสนอประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลตอสภามหาวิทยาลัย

/ดังนั้น…..

-2ดังนั้น หากมีขอรองเรียนดานบริหารงานบุคคล ประธานขอใหฝายเลขานุการรวบรวม
เสนอที่ประชุมเพื่อชวยกันแกปญหา สําหรับนโยบายการบริหารงานบุคคล ประธานไดแจงทีป่ ระชุมวา ไดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาระบบบริหารงานบุคคลและเสนทางความกาวหนาของบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเปนมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐมาอยางตอเนื่องแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
2.2 การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานและลูกจางชั่วคราว

ประธาน แจงที่ประชุมทราบเรื่องการใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานและลูกจางชั่วคราวเงินรายได ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2548 และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจางลูกจาง
พ.ศ.2548
มติที่ประชุม

รับทราบ
อนึ่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตรไดเสนอตอที่ประชุมวา ควรใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณารางระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และประธาน
สภาอาจารยเสนอใหสภาอาจารยมีสวนในการแกไขขอบังคับสภาอาจารยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งประธานเห็นชอบดวยกับขอเสนอของประธานสภาอาจารย สวนการจัดทํารางขอบังคับและระเบียบ
เพื่อเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
จะจัดใหมีประชาพิจารณกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2548
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548

มติที่ประชุม

รับรอง
/2.2 รับรอง…..

-32.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548
เนื่องจากขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน พ.ศ. 2548 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอํานาจหนาที่ในการบริหรงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ยืนยันการกําหนดตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6,7-8
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2548 ไดมีมติเห็นชอบใหยืนยันการกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6,7-8
จํานวน 4 ตําแหนง ไดแก
1) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ/สํานัก
2) ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง
3) ตําแหนงนักวิชาการเกษตร สังกัดงานสวนและสิ่งแวดลอม กองกลาง
4) ตําแหนงนายชางเขียนแบบ สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง
ซึ่งงานการเจาหนาที่ กองกลาง ไดสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณา ความแจงแลวนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ก.ม. ไดมีมติมอบอํานาจในการพิจารณา
กําหนดความจําเปนใหมีตาํ แหนงผูชํานาญการ ระดับ 6,7- 8 ใหสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเปนผูพิจารณา ดังนั้น
หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นควรยืนยันผลการพิจารณาดังกลาว ก็อาจดําเนินการตอไปไดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
รักษาการหัวหนางานการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
- สําเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.4/15567
ลงวันที่ 19 กันยายน 2548
มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
/ระเบียบวาระ…..

-4ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงทาง
วิชาการของขาราชการและพนักงาน จํานวน 12 ราย ดังนี้
1) นายวัชรพงษ วัฒนกูล ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย ระดับ 8 เลขที่ประจําตําแหนง
104 อัตรา 19,290 บาท สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร
2) นายชวลิต ถิ่นวงศพทิ ักษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 440
อัตรา 14,900 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3) นายโสภณ บุญลือ ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 600 อัตรา
13,110 บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
4) นายบุญสง เอกพงษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 101 อัตรา
14,900 บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาพืชสวน
5) นายปรีชา บุญจูง ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 588 อัตรา
13,110 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
เภสัชศาสตร
6) นางจารุวรรณ ธนวิรฬ
ุ ห ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 578
อัตรา 13,440 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
เภสัชศาสตร
7) นางสาวอารีรัตน เรืองกําเนิด ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 480
อัตรา 13,770 บาท สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
สังคีต
8) นายโชติ จิตรังษี ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 417
อัตรา 42,630 บาท สังกัดคณะภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี
/9) นายสายันต…..

-59) นายสายันต แสงสุวรรณ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 422
อัตรา 14,500 บาท สังกัดคณะภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี
10) นางลัพธวรรณ วงศบุญ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 35 อัตรา 20,180 บาท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานเปนการประจํา ณ สํานักงาน
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
ระดับ 7-8
11) นายกฤษณ ศรีวรมาศ ตําแหนงอาจารย เลขที่ประจําตําแหนง 106 อัตราคาจาง
8,460 บาท คาสวัสดิการ 5,446 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12) นายฤกษชัย ศรีวรมาศ ตําแหนงอาจารย เลขที่ประจําตําแหนง 53 อัตราคาจาง
9,100 บาท คาสวัสดิการ 5,446 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เอกสารประกอบการประชุม
- รายละเอียดของการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เลื่อนระดับขาราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่มีอัตราเงินเดือนหลายอันดับ
ที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไปใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 จํานวน 27 ราย
ลํา
ดับ
ที่

1

2

ชื่อ-สกุล

สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
นางสาวรมิตา ผูกรักษ

คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไร
นายบุญเทียม
เลิศศุภวิทยนภา

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

นักแนะแนวการ
ศึกษาและอาชีพ
ชํานาญการ 7

7

18,600

8

18,690 -ใหไดรับขั้น 18,690 เนื่องจาก
ระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,180

8

18,180 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

/ลําดับที่…..

-6ลํา
ดับ
ที่
3
4
5
6
7

8

9
10

11
12

13
14

15
16

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หมายเหตุ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

6

14,810

7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

8

22,330

9

22,330 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

7

18,600

8

อาจารย

6

14,810

7

18,690 -ใหไดรับขั้น 18,690 เนื่องจาก
ระดับ 8 ไมมีขนั้ 18,600
14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

14,810

7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

15,170

7

15,230 -ใหไดขั้น 15,230 เนื่องจาก
ระดับ 8 ไมมีขนั้ 15,170

อาจารย

4

9,790

5

9,790

-เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

4

9,790

5

9,790

-เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,180

8

18,180 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

14,810

7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

7
6

18,180
14,810

8
7

18,180 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป
14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

ผูชวยศาสตราจารย

6

15,170

7

อาจารย

5

12,040

6

15,230 -ใหไดรับขั้น 15,230 เนื่องจาก
ระดับ 7 ไมมีขนั้ 15,170
12,040 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

ภาควิชาพืชสวน
ผูชวยศาสตราจารย
นางรัชดาภรณ
จันทาศรี
นางนันทิยา หุตานุวัตร รองศาสตราจารย
คณะเภสัชศาสตร
นางนัทที พัชราวนิช ผูชว ยศาสตราจารย
นางจารุวรรณ
ธนวิรุฬห
นางปาจารีย ทองงอก
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร
สถิติและคอมพิวเตอร
นางสาวจิรดา
กันทรารักษ
ภาควิชาเคมี
นายสุวัฒน ผาบจันดา
ภาควิชาฟสิกส
นายสิทธิพงษ โกมิล
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
นางปราณี
พัฒนพิพิธไพศาล
นางสาวนารีรัตน มูลใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นายไพรัตน แกวสาร
นางพุทธพร แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล
นายประชาสันติ
ไตรยสุทธิ์
นางสาวรัชดา
โสภาคะยัง

ขั้น

ระดับ

/ลําดับที่…..

-7ลํา
ดับ
ที่

17
18

19
20

21

22
23
24
25

26

ชื่อ-สกุล

ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
นายกอโชค ภูนิคม
นายสมบัติ
สินธุเชาวน
ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
นายมงคล
ปุษยตานนท
นางสาวอารยา
โพธิสรณ
ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
นายเกรียงศักดิ์
แกวกุลชัย
คณะศิลปศาสตร
นางลักษมี นวมถนอม
คีมูระ
นางสาวเสาวดี
กงเพชร
นางสาววลีรัตน
พิมลลักขณากุล
นางสาวอารีรัตน
เรืองกําเนิด
สํานักวิทยบริการ
ฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
นายประสิทธิ์ พวงบุตร

ฝายหอสมุด
27 นางกฤษณา กลางเภา

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

อาจารย
อาจารย

6
6

14,810
14,810

7
7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป
14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

14,810

7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

14,810

7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

14,810

7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

14,810

7

14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

15,170

7

อาจารย

6

14,810

7

15,230 -ใหไดรับขั้น 15,230 เนื่องจาก
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 15,170
14,810 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

อาจารย

6

15,170

7

15,230 -ใหไดรับขั้น 15,230 เนื่องจาก
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 15,170

นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา 7
ชํานาญการ

7

18,180

8

18,180 -เงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับถัดไป

บรรณารักษ 7
ชํานาญการ

7

18,600

8

18,690 -ใหไดรับขั้น 18,690 เนื่องจาก
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 18,600

/มติที่ประชุม…..

-8มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของขาราชการ จํานวน 7 ราย ดังตอไปนี้

1) ตามที่ นายชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายชวลิต ถิน่ วงศพิทักษ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 440 อัตราเงินเดือน 14,900 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารง
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 7 อัตราเงินเดือน เลขทีป่ ระจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแต
วันที่ 18 กรกฎาคม 2548
2) ตามที่ นางนลิน เพียรทอง ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางนลิน เพียรทอง ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ ระจําตําแหนง
262 อัตราเงินเดือน 14,900 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 4
กรกฎาคม 2548
3) ตามที่ นายปรีชา บุญจูง ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดคณะเภสัชศาสตร
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาเภสัชศาสตร นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายปรีชา บุญจูง ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 588
อัตราเงินเดือน 13,110 บาท สังกัดเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 6 อัตราเงินเดือน
เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวนั ที่ 8 กรกฎาคม 2548
4) ตามที่ นายปราการ ภิรมยกิจ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
ระดับ 7-8 นั้น
/บัดนี้…..

-9บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายปราการ ภิรมยกิจ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 271 อัตราเงินเดือน 15,080 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 15,300 บาท เลขที่ประจํา
ตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2548
5) ตามที่ นายนรา พิมพพันธ ตําแหนงชางพิมพ 5 ระดับ 5 สังกัดฝายผลิตและ
บริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงชางพิมพ ชํานาญการ ระดับ 6 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายนรา พิมพพันธ ตําแหนงชางพิมพ 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง
531 อัตราเงินเดือน 14,150 บาท สังกัดฝายผลิตและบริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ
ดํารงตําแหนง
ชางพิมพ 6 ระดับ 6 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 14,750 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2548
6) ตามที่ นายธีระพงษ วงศบุญ ตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6 สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บุคคล ชํานาญการ ระดับ 7-8
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายธีระพงษ วงศบญ
ุ ตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 130 อัตราเงินเดือน 17,750 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนง
เจาหนาที่บุคคล 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 18,510 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ตัง้ แตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547
7) ตามที่นางพูนสุข คํากอน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 สังกัดกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางพูนสุข คํากอน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 29 อัตราเงินเดือน 16,730 บาท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
ดํารงตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 17,310 บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ตัง้ แตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/5.2 แตงตั้ง…..

-105.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเลขานุการคณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 เลขานุการคณะเกษตรศาสตร
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเลขานุการคณะ
เกษตรศาสตร โดยอนุโลมตามมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
2542 ดังนี้
1) ประธาน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยหรือผูที่ประธาน อ.ก.ม.มอบหมาย ประธานกรรมการ
2) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานเจาของอัตราและ
ผูที่ไดรับมอบหมายอีก 1 คน
กรรมการ
3) ผูที่ อ.ก.ม,มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 1 คน ซึ่งอาจเปนบุคคลภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ไดและตองเปนผูทรงคุณวุฒิในสายงาน
ของผูสอบคัดเลือกของหนวยงานนั้น
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
4) เลขานุการ อ.ก.ม.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแตงตัง้ คณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
1) ประธาน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2) คณบดีคณะเกษตรศาสตรและผูที่ไดรบั มอบหมาย 1 คน กรรมการ
3) ผูอํานวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หรือเลขานุการคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนกรรมการ โดยใหเรียนเชิญตามลําดับ
4) รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
5.3 ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนง
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงาน จํานวน

4 ราย ดังนี้
1) คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและยาย นายชัชวิน นามมั่น
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 491 อัตราเงินเดือน 14,120 บาท สังกัด
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ปฏิบตั ิงานเปนการประจํา ณ ภาควิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม สังกัดภาค
วิชาคณิตศาสตรสถิตแิ ละคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ตงแตวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้ สํานัก
คอมพิวเตอรและเครือขายไมขัดของ อีกทั้งนายชัชวิน นามมั่น ไดปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ป (ตอเนือ่ ง) ที่ศูนยการเรียน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัด
/มุกดาหาร…..

-11มุกดาหาร ไดผานการประเมินการสอนประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2548 และคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวมีคุณวุฒิและความรูความสามารถเหมาะสม
เอกสารประกอบการประชุม
- หลักเกณฑที่กําหนด ขอมูลสวนบุคคล และความเห็นของคณะ
- แบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงอาจารย
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2) คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางประทับใจ
สิกขา ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ระดับ 8 เลขที่ประจําตําแหนง 518 อัตราเงินเดือน 18,790 บาท
สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบเปนตําแหนงอาจารย ระดับ 8 เลขทีป่ ระจําตําแหนง อัตราเงินเดือน
และสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2548 เนื่องจากไดปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของคณะครบ 1 ภาคการ
ศึกษาและผานการประเมินการสอนและความเหมาะสมกับตําแหนงอาจารยแลว
เอกสารประกอบการประชุม
- หลักเกณฑที่กําหนด ขอมูลสวนบุคคล และความเห็นของคณะ
- แบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงอาจารย
มติที่ประชุม

อนุมัติ

3) งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงและ
ยาย นางสาวมาลินี สวัสดิ์พันธ ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขทีป่ ระจําตําแหนง 200 อัตรา
เงินเดือน 11,760 บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ปฏิบตั ิงานเปนการประจํา ณ งาน
การเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง
และอัตราเงินเดือนเดิม สังกัดงานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม
2548 ทั้งนี้ เพื่อทดแทนอัตราเจาหนาทีบ่ ุคคลของงานการเจาหนาที่ที่เปลี่ยนตําแหนงเปนนิตกิ ร สังกัดหนวยวินัย
และนิติการ 1 อัตรา และปฏิบตั ิงานในตําแหนงรักษาการหัวหนางานสารบรรณ งานสารบรรณ กองกลาง 1 อัตรา
อีกทั้งบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่บุคคลมาแลว 5 ป และงานการเจาหนาที่ไดดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 1/2548 ครบถวนแลว
เอกสารประกอบการประชุม
- หลักเกณฑ ก.ม. และ ขอมูลสวนบุคคล/ความเห็นของหนวยงาน
- มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ การดําเนินการของหนวยงาน
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/4) งานสวน…..

-124) งานสวนและสิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
นายวีระพันธุ คํากอน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตําแหนงพนักงานการเกษตร เลขที่ประจํา
ตําแหนง 1 อัตราคาจาง 7,545 บาท คาสวัสดิการ 2,870 บาท สังกัดงานสวนและสิ่งแวดลอม กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มีคุณวุฒิเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แมโจ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2543 เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตร เลขทีป่ ระจําตําแหนง
อัตราคาจางและสังกัดเดิม ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้ งานสวนและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการ
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 1/2548 ครบถวนแลว
เอกสารประกอบการประชุม
- หลักเกณฑ ก.ม. และ ขอมูลสวนบุคคล/ความเห็นของหนวยงาน
- มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ การดําเนินการของหนวยงาน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.4 ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงโดยยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ
คณะศิลปศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นายสิริชัย ภิบาลวงษ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนายชางอิเล็กทรอนิกส เลขทีป่ ระจําตําแหนง 11 คาจาง 7,260 บาท คา
สวัสดิการ 2,870 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร มีคุณวุฒิวทิ ยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี เปนตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่
ประจําตําแหนง อัตราคาจาง และสังกัดเดิม ตัง้ แตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 โดยขอยกเวนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงเกีย่ วกับคุณวุฒิ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลครัง้ ที่ 1/2548 ครบถวนแลว
เอกสารประกอบการประชุม
- หลักเกณฑ ก.ม. และ ขอมูลสวนบุคคล/ความเห็นของหนวยงาน
- หลักเกณฑ ก.ม. เกี่ยวกับการยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเกี่ยวกับคุณวุฒิ
- มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ การดําเนินการของหนวยงาน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.5 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีขอ เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานเกี่ยวกับขอรองเรียน
ดานบริหารงานบุคคลและใหมหาวิทยาลัยเสนอประเด็นเชิงโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงการอนุมัติ
/ขอบังคับ…..

-13ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา ดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 และขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจางลูกจาง พ.ศ.2548 นั้น ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการ
และมอบหมายผูดําเนินการ
มติที่ประชุม
เนื่องจากอธิการบดีไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระบบบริหารงานบุคคลและ
เสนทางความกาวหนาของบุคลากรมาอยางตอเนื่องแลว กอปรกับมหาวิทยาลัยจะแตงตัง้ คณะกรรมการ
จัดทํารางขอบังคับเพื่อเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังไมมีความเห็นเพิ่มเติม
ในดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
พ.ศ. 2548 และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจางลูกจาง พ.ศ.2548
อนึ่ง ประธานสภาอาจารยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาความแตกตางของอัตรา
คาจางระหวางพนักงานเกาและพนักงานใหมที่ไดรับการปรับบัญชีเงินเดือน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวา
หากเปนพนักงานเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไมสามารถปรับอัตราคาจางเขาสูบ ัญชีใหมไดเต็ม
จํานวนเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ อีกทั้งยังตองจัดสรรงบประมาณไวสําหรับตําแหนงทาง
วิชาการดวย แตถา หากเปนพนักงานเงินรายได ทุกหนวยงานจะพิจารณาตามฐานะทางการเงินเปน
สําคัญ อยางไรก็ตาม ปญหาตาง ๆ จะคลีค่ ลายเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ……
คณบดีคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร แจงที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาของการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ…..… วา หากการพิจารณาในวาระที่ 2 ทันตอ
สมัยประชุมของวุฒิสภาซึ่งจะปดสมัยประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม 2548 ก็จะตองรอการพิจารณาวาระที่ 3 ใน
การเปดประชุมสมัยตอไป ซึ่งหากมีการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมและทุกอยางเปนไปตาม
กําหนด คาดวาปลายป พ.ศ. 2549 การพิจารณารางพระราชบัญญัติจะเสร็จเรียบรอย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา

11.10 น.

………………………..
………………………………
(นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป)
(ผูชวยศาสตราจารยทวีคูณ สวรรคตรานนท)
ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 12/2548
…………………………………….
(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

