รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 5/2551
วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
4. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นายนรินทร บุญพราหมณ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
8. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
นางศิริรัตน เจนศิริศักดิ์
9. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ นางสาวธัญฉัตร ศรีธัญรัตน
10.(แทน) รักษาราชการคณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐิตพิ ล ภักดีวานิช
11. (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
12. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
13.ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
นายรัชชนนท แกะมา
14.รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ

รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน

ผูรวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
3. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
4. นายนราธิป อาษารักษ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร
นิติกร

ติดราชการ
ติดราชการ

/เปดประชุม...
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เปดประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 รายงานความคืบหนาในการจัดทําโครงสรางบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมทราบวาขณะนีค้ ณะกรรมการการอุดมศึกษา
อยูในระหวางดําเนินการจัดทําโครงสรางบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเสร็จ
เรียบรอยแลวจะไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4 /2551
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแกไขรายงานการประชุมในหนาที่ 1 บรรทัดที่ 21
จาก 4. คณบดีคณะบริหารศาสตร ศาสตราจารยอภิชยั อินทะเสน
เปน 4. คณบดีคณะบริหารศาสตร ศาสตราจารยอภิชยั พันธเสน
ภายหลังแกไขรายงานการประชุมแลว ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานความคืบหนาในการจัดทําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงิน

คาตอบแทนอาจารย
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2551 มีมติใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตรวจสอบวามีการออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาทีฯ่ ฉบับใหมหรือไม นั้น

/วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ …
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วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดตรวจสอบขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแลว จึงเสนอ
รายละเอียดตอที่ประชุม ตามเอกสารที่แนบทาย
เมื่อพิจารณารายละเอียดแลว คณะกรรมการฯ มีความเห็น ดังนี้
1. การพิจารณาคาตอบแทนทางวิชาชีพตาง ๆ ควรพิจารณาถึงงบประมาณวามี
เพียงพอหรือไม เพราะจะเปนภาระผูกพันกับวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ และ
มหาวิทยาลัยในอนาคต
2. การจายคาตอบแทน พตส. ในปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหจายได
เฉพาะขาราชการเทานั้น สําหรับพนักงานหากมหาวิทยาลัยหากประสงคจะจาย
คาตอบแทนใหจายจากเงินรายได แตสําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมไดจาย
คาตอบแทนสวนนี้ใหพนักงาน และการจายคาตอบแทนตองคํานึงถึงลักษณะงาน
ที่ปฏิบัตดิ วย หากมีหนาที่สอนเพียงอยางเดียว ก็ไมควรไดรับคาตอบแทน
ดังกลาวนี้
3. การพิจารณาคาตอบแทนทางวิชาชีพ ไมควรนําไปเทียบเคียงกับหนวยงานเอกชน
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจหรือภาระงานที่แตกตางจากมหาวิทยาลัย เพราะมี
ความยากงายแตกตางกัน อีกทั้ง ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีโรงพยาบาลเพื่อทํา
การตรวจรักษา หรือใหคําแนะนํา ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจงึ ไม
สามารถอางอิงคาตอบแทนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดได
ภายหลังมีความเห็น ที่ประชุมมีมติรับทราบ และขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
รวบรวมขอมูลการจายคาตอบแทนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งประเภทที่เปนอาจารยทําการสอนอยางเดียว และ
เปนอาจารยและทําการตรวจรักษาหรือใหคําแนะนํา พรอมทั้งแนบแผนงบประมาณรายไดและคาใชจายของ
คณะ เพื่อประกอบการพิจารณาการกําหนดคาตอบแทนดวย

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ได
รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ 18 ราย ดังนี้

/สํานักงานอธิการบดี...

- 4ลําดับ
ที่

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

1

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายอดิศร ศรีแสง

วิศวกร ชํานาญการ

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

2

คณะเกษตรศาสตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
นายเอกสิทธิ์ ออนสอาด

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.-

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

3

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นายอนันต ไชยกุลวัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

4

นางจารุวรรณ ธนวิรุฬห

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

5

นางสาวจุฑามาศ เชื้อทอง

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.-

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

6

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และ
คอมพิวเตอร
นางจิรดา แฮรบสท

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.-

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

7

ภาควิชาเคมี
นางสาวอัญชลี สำเภา

อาจารย

5

13,400.-

6

13,610.-

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

8

นายชาญ อินทรแตม

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

9

ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นายทรงอํานาจ พงษสมบูรณ

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

10

นางสาวนารีรัตน มูลใจ

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

11

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นางพุทธพร แสงเทียน

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

/ลําดับที่ 12 นายประชาสันติ...
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

12

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

13

ภาควิชาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
นายเขษมศักดิ์ สงสอน

ครู ชํานาญการ

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

14

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางจันทิมา เอียมานนท

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

15

นายทรงพล อินทเศียร

อาจารย

5

12,820.-

6

12,880.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

16

สํานักวิทยบริการ
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางศกุนตลา เกตวงศา

นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ชํานาญการ

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

17

นายเทวิน ศรีดาโคตร

นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ชํานาญการ

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

18

คณะบริหารศาสตร
นางสาวรุงรัศมี บุญดาว

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ จํานวน 5 ราย ดังนี้

/1. แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง…
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1. แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา พยุหะ สาขาวิชาประมงน้ําจืด สังกัด
คณะเกษตรศาสตร
1.2 ผูชวยศาสตราจารยกัญญจนา นึกดี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัด
คณะวิทยาศาสตร
1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภร ทวีวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร
1.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ ปิตาคะโส สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
2. แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
2.1 รองศาสตราจารยพจน ไชยเสนา สาขาวิชาพลศึกษา (กีฬาและนันทการ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 บุคลากรลาศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
ลาศึกษา จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวธัญพร บุตรแสน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหพกั การจางเพื่อลาศึกษา หลักสูตรสําหรับ
นักศึกษาวิจัย JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) SCHOLARSHIP FOR
2008, (RESEARCH STUDENTS) ณ Graduate School of Humanities and Science Human
Developmental Science, Ochanomizu University ประเทศญี่ปุน ดวยทุนรัฐบาลญี่ปุน มีกําหนด 2 ป
ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
2. นายภาสพงศ ผิวพอใช พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม
2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยไดรบั คาจางระหวางลาเดือนละ 11,253.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5…
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและตัดโอนตําแหนงเพื่อรับโอนขาราชการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงเลขที่
600 ซึ่งเปนอัตราวางของนายโสภณ บุญลือ จาก “ปริญญาเอก สาขา Applied Biosciences” เปน “ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอม ตอมา
คณะวิทยาศาสตร ไดขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเปนอาจารย ปริญญาโทครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(ค.ม.) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานสอนใหกับภาควิชาฟสิกส และขอตัดโอนตําแหนง ไป
ตั้งจายทีภ่ าควิชาวิฟสิกส ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2550 ไดมีมติใหคณะพิจารณาแนวทางในการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและการตัดโอนตําแหนง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยและภารกิจของคณะ นัน้
เนื่องจากภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร แจงรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของ
ขาราชการที่แจงความจํานงขอโอนยายวามีคุณสมบัติเฉพาะตรงกับความตองการของภาควิชาฟสิกส
มีประสบการณการสอนและฝกอบรมดานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส , สามารถดูแลซอมบํารุงเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ,สามารถสอนในรายวิชาบังคับ, รายวิชาเลือกกลุมอิเล็กทรอนิกส หากคณะวิทยาศาสตรรับโอน
ขาราชการที่สามารถปฏิบัติงานดังกลาวใหกับภาควิชาฟสิกสได จะเปนผลดีตอการดําเนินงานของภาควิชา และ
คณะวิทยาศาสตร เนื่องจากปจจุบันคณะมีคาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในแตละป
เปนจํานวนมาก เพราะไมมผี ูที่มีความรูความสามารถจึงตองจางบริษัทเอกชน
คณะวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและเปลี่ยนตําแหนงวาง
ตําแหนงเลขที่ 600 ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
จาก “ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 600
ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอม สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
เปน “ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ตําแหนงเลขที่ 600 ปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงาน
ใหกับภาควิชาฟสิกส
2. ขออนุมัติตดั โอนตําแหนง จากอัตราเลขที่ 600 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไปตั้งจายทีภ่ าควิชาฟสิกส ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.2 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงชํานาญการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวา
เปนผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ตามที่ นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติ
ใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไป
จนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีการประเมิน
คุณลักษณะเพิม่ เติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําคณะไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งให นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 497
อัตรา 20,180.- สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7
ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 20,180.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน
2550
2. ตามที่ นางดวงดาว สัตยากูล ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชํานาญการ
ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติ
ใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไป
จนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะ
เพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําคณะไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งให นางดวงดาว สัตยากูล ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 276 อัตรา
19,010.- สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา
เงินเดือน 19,010.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 8 ตุลาคม 2550
/3.
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3. ตามที่ นางรัตนาพร ทิวะพล ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชํานาญการ
ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติ
ใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไป
จนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะ
เพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําคณะไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งให นางรัตนาพร ทิวะพล ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 402 อัตรา
18,460.- สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตรา
เงินเดือน 18,640.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 8 ตุลาคม 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม

อนุมัติ

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพัฒนาบุคลากร
1) ประธานสภาอาจารย เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เนื่องจากในปจจุบันมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการและตําแหนงชํานาญการมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหบุคลากรดังกลาว
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการจัดทําเอกสารคําสอน การเขียนตํารา การทําผลงาน
ทางวิชาการ การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสภาอาจารยยนิ ดีรว มเปนเจาภาพในการ
จัดการอบรมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 6

มติที่ประชุม
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมทราบวาการพัฒนาบุคลากรในเรื่องดังกลาว
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดมีโครงการเตรียมไวแลว และจะไดใหโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
ประสานกับประธานอนุกรรมการสภาอาจารยตอไป
/2) รองอธิการบดีฝายวิชาการ...
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2) รองอธิการบดีฝายวิชาการ สอบถามความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมทราบวาเรื่องจรรยาบรรณ โครงการจัดตัง้
มติที่ประชุม
กองกฎหมายไดสรุปเรื่องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแลว
ปดประชุมเวลา

10.45 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
6/2551
ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

