
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 1/2551 

วันศุกรท่ี  18  มกราคม  2551  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ       ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล      กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข      กรรมการ 
4.  คณบดีคณะนิติศาสตร   นายสมบัติ  วอทอง        กรรมการ 
5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพญ็ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ นายสงา    ทับทิมหิน        กรรมการ 
7.  (แทน) คณบดีคณะบรหิารศาสตร นางนงลักษณ  ขันธะรี          กรรมการ 
8.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร  นายชญานนท    แสงศรีจันทร         กรรมการ 
9.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์      กรรมการ 
10.  ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ      กรรมการ 
11. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท  แกะมา        กรรมการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา            ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะรัฐศาสตร   รองศาสตราจารยเรืองวิทย  เกษสุวรรณ      ติดราชการ 
3.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน       ติดราชการ 
4.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี      ติดราชการ 
5.  คณบดีคณะศิลปประยกุตฯ  รองศาสตราจารยวิโรฒ  ศรีสุโร       ติดราชการ 
6.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา        ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
2.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 
3.  นายนราธิป  อาษารักษ   นิติกร 
4.  นางชวนพศิ  อันพิมพ   บุคลากร  6  ระดับ  6 
5.  นายเทอดทลูย  มั่นคง   พนักงานธุรการ  4  ระดับ  4 

/เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.45  น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ประธาน   แจงที่ประชุมเพื่อทราบ  รองอธิการบดีฝายบรหิาร  ติดภารกจิที่จังหวัด
เชียงราย  จึงไมสามารถเขารวมประชุมในวันนีไ้ด 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี 11/2550  
เม่ือวันท่ี 14  ธันวาคม  2550 
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล คร้ังที่ 11/2550  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2550 
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1  เล่ือนระดับขาราชการ 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี    เสนอทีป่ระชุมทราบการเลื่อนระดบัขาราชการที่ได 

รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 4 ราย  ด ังนี้ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 
 

 

สํานักงานอธิการบดี 
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ 
นางชวนพิศ  อันพมิพ 

 
 
บุคลากร 

 

 
 

5 

 

 
 

17,010.- 

 

 
 

6 

 

 
 
17,920.- 

 

 
 
- ตั้งแตวันที่  24  กันยายน  2550 

 

 
/ลําดับที่ 2 นางสุชาฎา… 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 
กองบริการการศึกษา 
งานกิจการนักศึกษา 
นางสุชาฎา  ไกรพันธ 
 
คณะวิทยาศาสตร 
สํานักงานเลขานุการ 
นางเรไร   ตียาพันธ  
 
 
สํานักวิทยบริการ 
นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ์ 

 
 
 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
นักวิชาการศึกษา 
 
  
 
บุคลากร 

 
 

 
5 
 
 
 

5 
 
 
  

5 

 
 

 
17,700.- 

 
 
 

18,720.- 
 
 
  

18,040.-  

 
 

 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
6  

 
 
 

18,640.- 
 
 
 

19,790.- 
 
 
 

19,010.- 
  

 
 
 
- ตั้งแตวันที่  11  ตุลาคม  2550 

 
 
 
- ตั้งแตวันที่  22  ตุลาคม  2550 

 
 
 
- ต ั้งแตวันที่ 10  พฤศจิกายน 2550   

 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

   4.2  บุคลากรลาศึกษา 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร     
ลาศึกษา  จํานวน   3  ราย  คือ   

1.   นางสาวดารุณี  พุมแกว   พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)  ตาํแหนงอาจารย    
สังกัดคณะรัฐศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ  ณ  ตางประเทศ  ระดับปริญญาโท  หลักสูตร  Master  of  
Policy  and  Public  Policy  ณ  Macquarie  University  ประเทศออสเตรเลีย  ดวยทุนสวนตวั  ตั้งแตวนัที่  3  
ธันวาคม  2550  ถึงวันที่  28  กุมภาพนัธ  2552  โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ  11,189.- บาท 

2. นางสาวเพียงกมล  มานะรัตน  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิรายได)  ตําแหนง 
อาจารย   สังกดัคณะรัฐศาสตร  ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาตอ ณ  ตางประเทศ  ระดับปริญญาโท  หลักสูตร  Master  
of  Public  Policy  ณ  University  of  Tasmania  ประเทศออสเตรเลีย  ดวยทนุสวนตวั   ตั้งแตวนัที่  1 เมษายน  
2551  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2552  โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ  10,269.-  บาท 
 

/3. นางสาวปยะมาศ...   
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3. นางสาวปยะมาศ  ทัพมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)  ตาํแหนง 

อาจารย   สังกดัคณะรัฐศาสตร  ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาตอ ณ  ตางประเทศ  ระดับปริญญาโท  หลักสูตร  Master  
of  Public  Policy  ณ  University  of  Tasmania  ประเทศออสเตรเลีย  ดวยทนุสวนตวั   ตั้งแตวนัที่  1 เมษายน  
2551  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2552  โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ  10,577.-  บาท 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   ท้ังนี้  คณบดคีณะเกษตรศาสตร  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติใหลา
ศึกษาตอควรมีการวิเคราะหอัตรากําลังจากกองแผนงาน  และหนวยงานควรพิจารณากรณีอัตรากําลังขาดแคลน   
และประธานเสนอใหหนวยงานที่จะขออนุมัติลาศึกษาตอ  เสนอเหตุผลความจําเปนในการขออนมัุติลาศึกษาตอ
และแนวทางการแกไขปญหาดานการเรียนการสอนในขณะที่บุคลากรในสังกัดลาศึกษาตอ 
 
 
   4.3  บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิราชการ 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบการรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการของบุคลากร  จํานวน   1  ราย  คือ    นางสาวปรียาภรณ  เจริญบุตร   ตําแหนงอาจารย  ระดับ  5  
ตําแหนงเลขที่  99  สังกัดสํานักงานเลขานกุาร  คณะศิลปศาสตร  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท - เอก  
สาขาวิชาภาษาอังฤกษ  ณ  Illinois  State  University    ประเทศสหรัฐอเมริกา  ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย
และทุนสวนตวั   ไดสําเร็จการศึกษาและรายงานตวักลับเขาปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวันที่  28  ธันวาคม  2550   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  ท้ังนี้  ขอใหฝายเลขานุการรายงานใหท่ีประชมุทราบดวยวาสําเร็จการศึกษา
ระดับใด  และคุณวุฒิใด 
 
 

4.4   การจางพนักงานมหาวทิยาลัย 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  เสนอทีป่ระชุมทราบการจางพนกังาน 

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน  6  ราย  ตามรายละเอียดแนบทายนี ้
 
 
 
 
 

/ลําดับที่ 1 นางกัญญา... 
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ตําแหนงที่จาง คาจาง 

ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 

สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

 เงินงบประมาณ       

1 นางกัญญา  จึงวิมุติพันธ ศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต อาจารย 225 13,110.- 7,420.- 1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2553 

   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ คณะศิลป -        

   จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประยุกตและ     

    การออกแบบ     

  หมายเหต ุ ปฏิบัติงานชดใชทุน  เปนจํานวน 873 วัน      

        

2  นางสาววกุล  ธีรวงศกร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 185 9,700.- 5,446.- 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552 

  สาขาภาษาจีนเปน สํานักงาน     

  ภาษาตางประเทศ เลขานุการ     

  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร     

 หมายเหต ุ ปฏิบัติงานชดใชทุน  เปนจํานวน  2  ป      

        

 3 นางสาวธันยมัย  เจียรกุล Doctor  of  Philosophy อาจารย 173 13,110.- 7,420.- 21 ธันวาคม 2550 -  30 กันยายน 2551 

   (International  Business) สํานักงาน     

  จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  เลขานุการ     

  (AIT) คณะบริหาร -     

   ศาสตร     

 หมายเหต ุ ปฏิบัติงานชดใชทุน  เปนจํานวน  1  ป      

        

 เงินรายไดหนวยงาน       

4 น.ส.ญาเรศ  อัครพัฒนานุกูล รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 344 9,700- 5,446.- 3 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2551 

  สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร       

  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

        

5 น.ส.ก่ิงกาญจน สํานวนเย็น รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 365 9,700- 5,446.- 3 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2551 

  สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร     

   จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

        

6 นายอนุสรณ  งอมสงดั รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 364 9,700- 5,446.- 3 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2551 

  สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร       

   และการปกครอง         

  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม      

        

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 5.1... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  ขออนุมัติเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที่วางลง   
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดอนุมตัิให  นางอุไลลักษณ  เทพวลัย  ขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  ระดับ 7   โอนไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแตวนัที่  16  สิงหาคม  2550  เปนตนไป  , อนุมัติให นางสาวศิริมา  สังคพัฒน  พนักงานมหาวทิยาลัย 
ตําแหนงอาจารย  ลาออกจากราชการ  ตั้งแตวนัที่  11  กนัยายน  2550  เปนตนไป  และอนุมัติใหเปลี่ยนกรอบ
อัตราของเภสัชกรชดใชทุนที่คณะเภสัชศาสตร  เปนกรอบอัตราอาจารย นั้น 

คณะเภสัชศาสตร  จึงขออนมุัติเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  3  อัตรา   
เพื่อทดแทนอตัราวางดังกลาวขางตน  ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายนี ้
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
     
 
   5.2  การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยแบบไมเต็มเวลา 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  8/2550  ลงวันที่  24   
สิงหาคม  2550  มีมติอนุมัตใิหจางผูมีความรูความสามารถแบบไมเต็มเวลา  และจายคาจางตามสัดสวน   
โดยใหทําสัญญาจางใหชัดเจน  เพื่อผลประโยชนทางวิชาการแกผูที่มาปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  การจางดังกลาวเฉพาะ
สายวิชาการเทานั้น  โดยใหคณะ/วิทยาลยั  ที่มีความประสงคจะจางจดัทํารายละเอียดและนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาเปนราย ๆ  และใหหนวยงานทีป่ระสงคจะจางผูมีความรูความสามารถ  จัดทํา
รายละเอียดการจาง  คาจาง  ภาระงาน  และนําเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณา  นัน้ 
   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยแบบไมเต็มเวลา  ราย  แพทยหญิงปาริชาติ  วงศเสนา  ดังนี ้

1. อัตราคาจาง  เดอืนละ  26,480 บาท : อนุโลมตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเขาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  จะจายตาม
สัดสวนตามวนัปฏิบัติงาน  โดยกําหนดใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติงานในวันจันทร
ถึงวันพุธ 

2. ภาระงานทีห่นวยงานมอบหมาย  ตามเอกสารประกอบการประชุม 
3. คุณสมบัติ 

-  ปริญญาเอก  หรือเทียบเทาในสาขาวิชาขาดแคลน  และมีประสบการณทางดาน
การเรียน  และ/หรือการวิจยั  และ/หรือ  การทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแลวไม
นอยกวา 2 ป 

/4.  วันเริ่มจาง... 
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   4.  วันเริ่มจาง  ซ่ึงตามระเบียบทบวงมหาวทิยาลัย  วาดวยการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  โดยอนุโลม  กําหนดวา  การขออนุมัติจางตองทําไม
นอยกวา  3  เดอืน  กอนปงบประมาณนัน้ ๆ 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   1.  ระเบียบทบวงมหาวิทยาลยั  วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
   2.  แบบบรรยายลักษณะงานผูมีความรูความสามารถพิเศษ ลําดับที่ 1 (เทียบเทา
อาจารย)  อนุโลมตามคําบรรยายลักษณะงานแนบทายระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย  วาดวยการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
   3.  ภาระงานทีห่นวยงานมอบหมาย 
   4.  แพทยหญิงปาริชาติ  วงศเสนา   
        4.1  คุณวุฒ ิ
    4.1.1  แพทยศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
    4.1.2  ไดรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
    4.1.3  ไดรับวฒุิบัตรแสดงความรูวามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค  จากแพทยสภา 
   ซ่ึง ก.พ. กําหนดวา  ผูท่ีไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชพีเวชกรรม ของแพทยสภา  ท่ีมีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4 – 5 ป  ตอจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต  และไดรับใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมแลว  หรือหนังสืออนุมัตบิัตรในสาขาวชิาเดียวกัน

กับวุฒิบัตร  เทียบเทากับอันดับ 5  (ปริญญาเอก) 
        4.2  ประสบการณ  ดํารงตําแหนงนายแพทย 6 สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค  ตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2539  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2550 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม
แลวจึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง  ดังนี ้

1. ภาระงานที่มอบหมาย :  รายวิชา  จํานวนชัว่โมง 
2. แผนการจาง  วันเริ่มตนและสิ้นสุดในการจาง   
3. วิธีการคิดคาจาง  และหมวดเงินท่ีใชในจาง 
4. ประวัติของบคุคลดังกลาว  อันไดแก  คุณวุฒิ  ผลงาน  ประวัติการปฏบิัติงาน 

 
/ท้ังนี้  ท่ีประชมุ… 
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ท้ังนี้  ท่ีประชมุมีความเห็นเพิ่มเติม  ดังนี ้
1. ตามหลักการของการกําหนดคาตอบแทนของผูมีความรูความสามารถควรกําหนด 

เปนจํานวนรวม   ไมมีคาสวสัดิการและประสบการณ   
2. มีการจัดทําสัญญา  และประเมินผลการปฏิบัตงิานทุกป 
3. ตรวจสอบวาบคุคลดังกลาวปฏิบัตงิานอยูในหนวยงานอื่นหรือไม  เพื่อไมใหเกิด 

ปญหาเวลาการปฏิบัตงิานทบัซอน 
   และมอบหมายให  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  ตรวจสอบระเบียบและวิธีการจาง
ผูมีความรูความสามารถกับสถาบันอุดมศกึษาอื่น ๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการ 
 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
       6.1   ขอทบทวนการปรับสถานภาพลูกจางชัว่คราวเปนพนกังานมหาวิทยาลัย   
ส ังกัดคณะนติศิาสตร 
   ตามที่หนวยงานตาง ๆ  ไดสงผลการประเมินเพื่อปรับสถานภาพลูกจางเปนพนกังาน
และโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ไดนําเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 10/2550 เมื่อ 
วันที ่ 9  พฤศจิกายน  2550  ที่ประชุมมีมตใิหคณะ/หนวยงานยนืยนัคาจางที่ขอปรับสถานภาพ  ซ่ึงคณะ
นิตศิาสตร ย ืนยันคาจางและวันที่ขอปรับสถานภาพ  ตามบันทึก ท ี่  ศธ 0529.18/4320  ลงวันที ่ 3 ธ ันวาคม 
2550 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่ จ ึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 11/2550 
เมื่อวันที ่ 14 ธันวาคม  2550  ที่ประชุมมีมต ิ อนุมัติการปรับสถานภาพลูกจาง ราย นางสาวยุภาพร  ศรีริเล้ียง  
และนางสาวสุดารัตน  ดวงตา  เปนพนกังานมหาวิทยาลัย  ต ั้งแตวนัที ่ 1  ต ุลาคม  2550  นั้น 
   คณะนิติศาสตร   ขอทบทวนการปรับสถานภาพลูกจางชัว่คราวเปนพนกังาน
มหาวิทยาลัย  จำนวน  2  ราย  คือ  นางสาวยภุาพร  ศรีริเล้ียง  และ นางสาวสุดารัตน  ดวงตา    โดยใหการปรับ
สถานภาพมีผลยอนหลังตั้งแตวนัที ่ 1  เมษายน   2550 

   ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขการปรับสถานภาพ
ภาพลูกจางเปนพนักงาน  พ.ศ.  2549 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

ขอ 5  คุณสมบัติเฉพาะของลูกจางที่จะเสนอขอปรับ 
          สถานภาพ 
      -  ดํารงตําแหนงวิชาการ  ,ตำแหนงปฏิบัติการ 
         วิชาชีพ    และตําแหนงบริหารทั่วไป  
         ใหมีระยะเวลา ปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น 
         ไมนอยกวา  1 ป ี 

-  นางสาวยุภาพร  ศรีริเล้ียง  ตําแหนงบรรณารักษ 
    วันบรรจุ  1  กุมภาพันธ  2549   
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  1 ป   7  เดือน  27  ว ัน 
    นับถึง  30  กันยายน  2550 
-   นางสาวสุดารัตน  ดวงตา  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 
    วันบรรจุ  1  กุมภาพันธ  2549    
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  1 ป   7 เดือน  27 วัน    
    นับถึง  30  กันยายน  2550 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการปรับ
สถานภาพลูกจางเปนพนักงาน  พ.ศ.  2549 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

ขอ 7  ใหหนวยงานดําเนินการปรับสถานภาพปละ 
          2  ครั้ง  ตามรอบการประเมินเพิ่มคาจาง คือ 
         ว ันที่  1  เมษายน  และวันที่  1  ตุลาคม ของ 
         ทุกป 
         
      
 

-  คณะนิติศาสตร  แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน   เพื่อปรับ
สถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานฯ   ในสังกัดคณะ
นิติศาสตร  (มิใช คําสั่งเฉพาะราย)    ตามคําสั่งคณะนิติศาสตร ท ี่ 
15/2550  ลงวันที่  23  มีนาคม  2550 
-  คณะนิติศาสตร แจงใหผูรับการประเมินจัดสง
เอกสารประกอบการประเมินฯ ตามบันทึก ท ี่  ศธ.0529.18/ว 1194  
ลงวันที่  1  พฤษภาคม 2550 

  -   คณะนิติศาสตร  นัดสัมภาษณเพื่อประเมิน 
     ปรับสถานภาพฯ ตามบันทึกที่ ศธ 0529.18/ว 1815 
     ลงวันที่  20 มิถุนายน 2550 ซึ่งผูรับการประเมินทั้ง   
     2 ราย    ไดจัดสงเอกสารการประเมินในวันที่  21   
     มิถุนายน   2550  ตามเอกสารแบบประเมินผลการ 
     ปฏิบัติงานฯ  
-    คณะกรรมการประเมินฯ ประเม ินผลการปฏิบัติงาน 
     ในวันที่  29  ม ิถุนายน  2550 
-    คณะนิติศาสตร  สงผลการประเมินตามบันทึก ท ี่ 
      ศธ  0529.1/2060  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2550 
     

 
ความเห็นของโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี 
1.  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กําหนดใหการปรับสถานภาพดําเนนิการปละ 2  คร้ัง  ตามรอบ 
     การประเมนิเพ ิ่มคาจาง  ค ือวันที ่ 1  เมษายน  และวันที่  1  ต ุลาคม  ของทุกป  ด ังนั้นผูท ี่จะขอปรับ 
     สถานภาพตองสงผลประเมินกอนวันที ่ 1 เมษายน  และ 1  ต ุลาคม  ของทุกป  ซ ึ่งรายดังกลาวสงเอกสาร 
     ขอรับการประเมินวันที ่ 21  ม ิถุนายน  2550  กรรมการประเมินฯดาํเนินการประเมนิแลวเสร็จวันที่   
     29  กรกฎาคม  2550   

2.  หากพิจารณายอนหลังให  2  รายขางตน  จะสงผลกระทบตอการปรับสถานภาพในรายที่ผานมา 
 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีความเห็นวา  ลูกจางที่มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย  มีสิทธ์ิยืน่
ขอรับการประเมินเพื่อปรับสถานภาพ  สวนการปรับสถานภาพขึ้นอยูกับผลการประเมิน  แผนอตัรากําลัง  และ
ความพรอมของหนวยงาน  ดังนัน้  เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบตัิและไมกระทบตอการปรับสถานภาพในรายที่
ผานมา  ท่ีประชุมจึงยืนยันวนัท่ีไดรับการปรับสถานภาพของ  นางสาวยุภาพร  ศรีลิเล้ียง  และนางสาวสุดารัตน  
ดวงตา  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ในคราวประชุมวันท่ี  11/2540  คือ  วันท่ี  1  ตุลาคม  
2550 
 
ปดประชุมเวลา  10.35 น.  
 
 
 
       สิริรัตน  วงษทอง                          ประกอบ  วิโรจนกูฏ 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)                          (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ) 
  ผูจดรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
2/2551    
 

ประกอบ  วิโรจนกูฏ 
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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