รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 2/2550
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอุบล 2 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี
_______________________
ผูมาประชุม
1. (แทน) อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
4. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
5. (แทน) ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยสุริยา โชคสวัสดิ์
6. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายสุพัฒน เงาะปก
ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
ผูเขารวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
เริ่มประชุมเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ติดราชการ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ติดราชการ
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา ติดราชการ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่
เจาหนาที่บุคคล

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงเพื่อทราบวาอธิการบดีติดภาระกิจ จึงขอใหที่
ประชุมเลือกกรรมการ จํานวน 1 ทาน เพือ่ เปนประธานการประชุม

/มติที่ประชุม...

-2-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 1/2550
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2550
เอกสารประกอบการประชุม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2550

มติที่ประชุม

รับรอง

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขออนุมัติขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนงอาจารย
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงอาจารย
ของ นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ และขอใหคณะนิติศาสตรแจงผลการประเมินวาผานหรือไมผาน แลว
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป นั้น
คณะนิติศาสตร ไดแจงผลการประเมินแลว ปรากฏวาผูข อรับการประเมินไม
ผานการประเมินเปลี่ยนตําแหนง จึงเสนอที่ประชุมพิจาณาอนุมัติการขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงอาจารย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหนวยงาน
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน และใหขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหนาที่ใน
ตําแหนงอาจารย เปนเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2550 และ
การประเมินใหปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่ ก.ม. กําหนด

/ระเบียบวาระที่ 4...

-3เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึง
ขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 5 ราย ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4

1. เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมิน จํานวน 2 ราย
ลําดับ
ที่

1

2

ชื่อ - สกุล
สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
นางรติมา จึงจิตรักษ

คณะวิทยาศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางวรุณี ไชยกาล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

5

17,670.-

6

18,640.-

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

5

13,440.-

6

13,770.- - ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549

ขั้น

หมายเหตุ

- ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2549

2. เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป จํานวน 2 ราย
ลําดับ
ที่

1

2

ชื่อ - สกุล
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาเคมี
นางสาวมะลิวรรณ
อมตธงไชย
คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวศิริมา
สุวรรณกูฎ

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

อาจารย

5

12,600.-

6

12,730.- - ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549
เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น 12,600.-บาท

อาจารย

5

12,600.-

6

12,730.- - ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น 12,600.-บาท

ตําแหนง

ขั้น

หมายเหตุ

/3. เลื่อนระดับ...

-43. เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ชํานาญการ จํานวน 1 ราย
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
นางวาริณี พละสาร

ตําแหนง

นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

7

23,310.-

8

ขั้น

หมายเหตุ

24,410.-

- ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2549
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 23,310.-บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะเกษตรศาสตร

ระดับ 7
สืบเนื่องจากการประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2548
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 คณะเกษตรศาสตร ขออนุมัติเปดคัดเลือกเลขานุการคณะเกษตรศาสตร
ระดับ 7 และที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อกําหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดแลว ซึ่งมีความเห็นวา นายเทวัญ ตติยรัตน ผูเขารับการคัดเลือกเปนผูผานการคัดเลือกทุกหัวขอ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เนื่องจากเปนผูมีความเหมาะสมและสมควรที่จะไดรับการแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงเลขานุการคณะเกษตรศาสตร ระดับ 7 ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2549
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/144 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/5.2 การเปลี่ยนตําแหนง…

-55.2 การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2549 อนุมัติใหยายขาราชการ ราย นายธรรมวิมล สุขเสริม ไปสังกัดคณะบริหารศาสตร
และใหทดลองปฏิบัติหนาทีส่ อนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และตามบันทึกขอความ
ที่ ศธ 0529.6.13/5978 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 คณะบริหารศาสตร ขอสงผลการประเมินเพื่อเปลี่ยน
ตําแหนงขาราชการ นายธรรมวิมล สุขเสริม จาก ตําแหนงเจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
ระดับ 5 ตําแหนงเลขที่ 220 อัตราเงินเดือน 15,150.-บาท เปน ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 สังกัด
คณะบริหารศาสตร เลขที่ ตําแหนง และอัตราเงินเดือนเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะบริหารศาสตร
หลักเกณฑ ก.ม.

ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของหนวยงาน

1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมเี งิน

ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง

2. ตําแหนงทีเ่ ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย

หนวยงานไดมอบหมายใหสอน คือ
- วิชา 1702480 การวิจยั การตลาด
ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปริญญาโท Master of Business Administration
สาขา International Business
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มคี นครอง วุฒขิ องผูครอง
ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่
จะขอเปลี่ยน

/2. มติคณะกรรมการ…

-62. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย
ข/ค เปน ก และการดําเนินการของคณะบริหารศาสตร
หลักเกณฑ
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาโทใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียน
การสอนของคณะ

ขอมูลสวนบุคคล
นายธรรมวิมล สุขเสริม คุณวุฒิ
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปริญญาโท Master of Business Administration
สาขา International Business
จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
- คณะบริหารศาสตรไดพิจารณาผลการประเมิน
การสอนเรียบรอยแลว

2. ผานการพิจารณาและไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- ไดปฏิบัติงานสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
บริหารงานบุคคลแลวใหทดลองปฏิบัติหนาที่สอน การศึกษา โดยไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิ านสอน
ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
ในวิชา 1702480 การวิจยั การตลาด ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2549
4. คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติ - นายธรรมวิมล สุขเสริม ไดปฏิบัติงานสอน
หนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอ มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งหนวยงาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป ไดทําการประเมิน และสงผลการประเมินเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
เปลี่ยนตําแหนง จาก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน 5 ระดับ 5 เปน ตําแหนงอาจารย ระดับ 5

มติที่ประชุม

อนุมัติ

/5.3 พิจารณาการดําเนินการ...

-75.3 พิจารณาการดําเนินการใหผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยไปเขาสูตาํ แหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 71 ไดบัญญัติวาผูใดเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 อยูใ นวันกอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ ใหผนู ั้นเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกตามพระราชบัญญัติดังกลาว
บัดนี้ ก.พ.อ. ไดกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยมีการกําหนดชื่อสายงาน และ ชื่อตําแหนงในแตละประเภท กําหนดโครงสรางระดับ
ตําแหนง และ มาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ 0509.4/ว 108 ลงวันที่ 29 มกราคม
2549 (เอกสารหมายเลข 1 )
เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหผูทดี่ ํารงตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. จึงไดจัดทํา
ตารางการเขาสูตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509.4/
ว 109 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 (เอกสารหมายเลข 2 )
เอกสารประกอบการพิจารณา
1 ตารางเปรียบเทียบระหวางตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
กับ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่มีการยุบเลิก
3. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่มีการยุบรวมสายงาน
4. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง
5. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่มีการกําหนดเปนสายงานบรรจุเฉพาะทาง
ชื่อตําแหนงทีไ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการใหผูที่ดํารงตําแหนงขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางที่ ก.พ.อ.
กําหนด
/มติที่ประชุม…

-8มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและหลักการในการดําเนินการใหผูที่ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหารและตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ก.พ.อ. กําหนด โดยใหแตละคณะ / สํานัก / วิทยาลัย แจงผูเกี่ยวของทราบ แลวพิจารณาเสนอการเขาสู
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของขาราชการในสังกัดใหโครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่
ทั้งนี้ สําหรับสายงานชวยสอน ตําแหนงครู ไดมีการยุบเลิกสายงาน ซึ่งใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีเฉพาะในคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ประชุมจึงมีมติใหคณะวิศวกรรมศาสตร
เปนผูพิจารณาการยุบเลิกตําแหนงและการเขาสูตําแหนงใหม ซึ่งตรงตามความรู ความสามารถ และ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
อนึ่ง สําหรับตําแหนงหัวหนาภาควิชา ซึ่งมิไดมกี ารกําหนดไวในกลุมใด
ที่ประชุมจึงขอใหโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่หารือกับ ก.พ.อ.

เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติหลักการกําหนดเงือ่ นไขการเพิ่มคาจางประจําป
ดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่
23 มกราคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
1. เห็นชอบใหมีกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
2. ใหการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธกับการพัฒนาบุคลากร
ระเบียบวาระที่ 6

ดังนั้น เพื่อใหการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนา
บุคลากรบรรลุผล กลาวคือ เพื่อใหบุคลากรใหมมีความรูค วามเขาใจเบือ้ งตนที่ถูกตองเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย หนาที่ และสิทธิของตนเอง รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ
หนาที่ ตลอดจนสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรใหม อันจะนําไปสูการมีทัศนคติที่ดีตองาน
หนวยงาน และเพื่อนรวมงาน โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. กําหนดใหการเขารวมปฐมนิเทศเปนหนาทีข่ องบุคลากรใหม ทั้งนี้ ใหมี
ผลสําหรับบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนไป
2. กําหนดใหบุคลากรใหมเขารวมการปฐมนิเทศภายในเวลา 2 ป นับจาก
วันที่เขาปฏิบตั ิงาน
/3. กําหนดให...

-93. กําหนดใหการเขารวมปฐมนิเทศเปนเงื่อนไขหนึ่งสําหรับการเพิ่มคาจาง
ประจําป
4. หากที่ประชุมพิจารณารับในหลักการ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
จะไดนําเสนอรางประกาศการเพิ่มคาจางประจําปมาเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมวาควรจะปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมในเรื่อง ระเบียบวิธีการทางธุรการ เรื่องวินัย สิทธิประโยชน เปนตน
ปดประชุมเวลา

11.30 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิรริ ัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

สุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3/2550

ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

