รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 2/2551
วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
3. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา
4. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
5. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายปรีชา บุญทํานุก
6. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
7. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร
นายธรรมวิมล สุขเสริม
8. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทวีสิทธิ์
9. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
10. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
11. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นางนิชนันท สุวรรณกูฏ
12. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. คณบดีคณะรัฐศาสตร
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
รองศาสตราจารยเรืองวิทย เกษสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์

ผูเขารวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
3. นายนราธิป อาษารักษ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร

เปดประชุมเวลา

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
กรรมการ

09.40 น.
/ระเบียบวาระที่ 1...
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมเพือ่ ทราบ จํานวน 2 เรื่อง คือ
1. ดวยไดมกี ารประกาศพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 , ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2538
และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2544 ซึ่งในรายละเอียดมีการยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนจากระบบซีเปน
ระบบแทง และในขณะนีย้ งั มิไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในเรือ่ งดังกลาว ฉะนั้น ในชวง
ของการเปลี่ยนผานจึงอนุโลมใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดิมไปพลางกอน
2. วันนี้ทานนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน
จันทรสกุล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน ไดแก ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน และ
ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี จะมารวมประชุมแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายหลังสิ้นเสร็จ
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ขอเชิญกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหแกไขรายงานการประชุม ในหนาที่ 5 ลําดับที่ 3 นางสาวธันยมัย
เจียรกุล จาก “Internationsl” เปน “International” และภายหลังแกไขรายงานแลว ที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2550 ไดมอบหมายใหสภาอาจารยดําเนินการจัดทําประชาพิจารณรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แลวนําเสนอความเห็นของประชาคม
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล นั้น
/สภาอาจารย…
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สภาอาจารย ไดดําเนินการประชาพิจารณ เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ขอวิจารณจากคณาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนระยะเวลา 30 วัน ซึ่งมีการขอแกไข
เพิ่มเติมในสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยขอเพิ่มเติมผูแทนบุคลากร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
โครงการจัดตัง้ กองกฎหมายมีความเห็นวาผูแทนสภาอาจารยและผูแ ทนจาก
อนุกรรมการสภาอาจารย เปนผูแทนของบุคลากรอยูแลว จึงไมจําเปนตองระบุเพิ่มเติมอีก และเห็นควรใหมี
การตัดโทษประณามออก เนื่องจากเห็นวาไมสามารถที่จะกระทําเชนนั้นได เพราะจะเปนการละเมิดสิทธิความ
เปนมนุษย และอาจเกิดปญหาในทางกฎหมายได และผลจากการประชุมสัมนาในเรื่องดังกลาวหลายหนวยงาน
ก็มีความเห็นเชนเดียวกันวาไมสามารถลงโทษเชนนั้นได และบัดนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ขอวิจารณ ในเรื่องดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว
โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งไดผา นการทําประชาพิจารณแลว และขอใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ได
รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 1 ราย คือ

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

คณะศิลปศาสตร
นางวรารัตน ปานพรม

มติที่ประชุม

ตําแหนง

นักวิชาการพัสดุ

ระดับ

5

ขั้น

22,220.-

เลื่อน
เปน
ระดับ
6

ขั้น

23,990.-

หมายเหตุ

- ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2550

รับทราบ
/4.3 ปฏิทินการประชุม...
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4.2 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2551
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2550
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ประจําป พ.ศ. 2551 ดังนี้
ครั้งที่
1/2551
2/2551
3/2551
4/2551
5/2551
6/2551

วัน
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี

วันที่
31 มกราคม 2551
27 มีนาคม 2551
29 พฤษภาคม 2551
31 กรกฎาคม 2551
25 กันยายน 2551
27 พฤศจิกายน 2551

เวลา
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.

สถานที่ประชุม
ณ ชั้น 6 สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ซึ่งไดแจงเวียนคณะและประชาสัมพันธในโฮมเพจของโครงการจัดตั้งโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบแลว ทั้งนี้ หากประสงคจะสงเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุมดังกลาว ขอได
โปรดสงเรื่องกอนการประชุม 7 วันทําการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การดําเนินการสรรหาบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจําป พ.ศ. 2551
ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.2551 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1183/2550 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2550 เพื่อดําเนินการสรรหาบุคลากรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2551
/คณะกรรมการสรรหา...
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คณะกรรมการสรรหา ฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินการและ
ใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. ประเภทของบุคลากรดีเดน ประกอบดวย 5 กลุม ดังนี้
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัย จะตองคัดเลือกใหคงเหลือ 2 ราย
เพื่อเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ (ตามหนังสือ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13168 ลงวันที่
12 ธันวาคม 2550)

ประเภท
กลุมขาราชการ ระดับ 6-8
กลุมขาราชการ ระดับ 1-5
กลุมลูกจางประจํา
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมลูกจางชั่วคราว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
2. การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน

ขั้นตอนที่

การดําเนินการ

วันดําเนินการ

1

ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2550)

19 ต.ค.2550

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี้
1. แบงกลุมบุคลากรดีเดน จํานวน 5 กลุม
1.1 กลุมขาราชการ ระดับ 6 - 8 จํานวน 1 คน
1.2 กลุมขาราชการ ระดับ 1 - 5 จํานวน 1 คน
1.3 กลุมลูกจางประจํา จํานวน 1 คน
1.4 กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
1.5 กลุมลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน
2. กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ
1.1 จะตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.2 จะตองมีเวลาปฏิบัติงานติดตอกันมา 3 ป
1.3 จะตองเปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ อยูระหวางสอบสวนทางวินัย
1.4 จะตองเปนผูที่มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน
มีมนุษยสัมพันธและผลงานเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
3. ใหฝายเลขานุการ จัดทําแบบกรอกประวัติและผลงาน
4. ใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เสนอชื่อผูสมควรเปนบุคลากรดีเดน กลุมละ 1 คน

/ขั้นตอนที่ 2...

-6ขั้นตอนที่

การดําเนินการ

วันดําเนินการ

2

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก
ใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเสนอชื่อกลุมละ 1 คน พรอมประวัติบุคคลและ
ผลงานตอประธานคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน

ภายใน 30 พ.ย.2550

3

4

5

6

7

8

สํานักงานอธิการบดี
1. ใหบุคลากรสํานักงานอธิการบดี เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ
กลุมละ 1 คน
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร พิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน
3. ผูไดรับการคัดเลือกกรอกประวัติและผลงาน
ฝายเลขานุการ สรุปขอมูลประวัติและผลงานของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ และ
จัดสงใหคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน และประสานคณะกรรมการเพื่อ
กําหนดวันพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน พิจารณาคัดเลือกใหคงเหลือ กลุมละ 1 คน
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงาน 5 กลุม เพื่อ
เปนบุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติ 1. ใหคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกใหคงเหลือ
กลุมละ 2 - 3 คน
2. ใหคณะกรรมการสรรหาฯ สอบถาม หรือหาขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย
กลุมละ 1 คน
3. สําหรับกลุมขาราชการและลูกจางประจํา ใหคัดเลือกคงเหลือ
เพียง 2 คนเพื่อเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ (ตามโควตาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเริ่มใหสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแต
ประจําป 2550 เปนตนไป)
คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน พิจารณาคัดเลือกใหคงเหลือกลุมละ 1 คน
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงาน 5 กลุม เพื่อ
เปนบุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย และคัดเลือกใหคงเหลือเพียง 2 คน
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ระดับ
มหาวิทยาลัยตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อใหความ
เห็นชอบ
มหาวิทยาลัยสงชื่อพรอมประวัติของผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ระดับ
มหาวิทยาลัย จากกลุมที่ 1 ถึง 3 ซึ่งเหลือเพียง 2 คนตอกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเปนขาราชการพลเรือนดีเดน
ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สํานัก/
วิทยาลัย เขารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ภายใน 20 พ.ย.2550

20 - 28 พ.ย.2550
3 - 7 ธ.ค.2550

21 ธ.ค.2550

28 ม.ค.2551

29 ม.ค.2551

เมื่อไดรับแจงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
วันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ

3. สรุปรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ตามมติคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน
ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
ประเภท
ขาราชการ ระดับ 6 - 8

ระดับมหาวิทยาลัย/ สังกัด
ผูชวยศาสตราจารยอภิศักดิ์ ภูพิพัฒน
(ศิลปศาสตร)

ขาราชการ ระดับ 1 - 5

นายไพบูลย เสถียรรัมย
(วิศวกรรมศาสตร)

กลุมลูกจางประจํา

นางสมยงค ทุมมากรณ
(วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ)

พนักงานมหาวิทยาลัย

นายธิติกานต บุญแข็ง (วิศวกรรมศาสตร)

ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย / สังกัด
1. นายสุพัฒน เงาะปก (สํานักงานอธิการบดี)
2. นางขนิษฐา พระสุพรรณ (เกษตรศาสตร)
3. นางสาววริษฎา ศิลาออน (เภสัชศาสตร)
4. ผูชวยศาสตราจารยกุลเชษฐ เพียรทอง
(วิศวกรรมศาสตร)
5. นางสาวพรรณลัดดา ทรัพยานนท (วิทยาศาสตร)
6. นางสุฬดี กิตติวรเวช (วิทยาลัยแพทยศาสตร)
7. นายเพลิน วิชัยวงศ (สํานักวิทยบริการ)
1. นายลิขิต ปานพรม (เกษตรศาสตร)
2. นางสุกัญญา พิมพบุญมา (วิทยาศาสตร)
3. นางวรารัตน ปานพรม (ศิลปศาสตร)
4. นางสาวลภัส ยิ่งยืน (วิทยาลัยแพทยศาสตร)
5. นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์ (สํานักวิทยบริการ)
1. นายวิเชียร วงศอินทร (สํานักงานอธิการบดี)
2. นายสุรชัย ราตรี (เกษตรศาสตร)
3. นางนารี แกววงษา (เภสัชศาสตร)
4. นางสมพร เกษอรุณศรี (วิศวกรรมศาสตร)
5. นางนงลักษณ หอมหวน (วิทยาศาสตร)
6. นายสมชาย สิริวรรณ (ศิลปศาสตร)
7. นายชัชวาล แกวสนิท (ศิลปประยุกตฯ)
8. นางสาวพิไลพร ครองก่ํา (สํานักวิทยบริการ)
1. นายวีระพันธุ คํากอน (สํานักงานอธิการบดี)
2. นายเรวัติ ชัยราช (เกษตรศาสตร)
3. นางสาวจิตรดี ลุประสงค (เภสัชศาสตร)
4. นางรตี โบจรัส (วิทยาศาสตร)
5. นายสรพจน เสวนคุณากร (ศิลปศาสตร)
6. นางสาวอรวรรณ ประยงคหอม (ศิลปประยุกตฯ)
7. นางสาวรุจิรา โพธิ์ศรีคุณ (วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ)
8.นายพนม จรูญแสง (สํานักวิทยบริการ)

/ประเภทลูกจางชั่วคราว...
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ประเภท
ลูกจางชั่วคราว

ระดับมหาวิทยาลัย/ สังกัด
นายติ๊ก แสนบุญ (ศิลปประยุกตฯ)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย / สังกัด
1. นายแสวง สันธิ (สํานักงานอธิการบดี)
2. นายแสงทอง เรืองวัน (เกษตรศาสตร)
3. นายพรมมา อินอราม (เภสัชศาสตร)
3. นายผสม สุคนนท (วิศวกรรมศาสตร)
4. นางขวัญตา คําตา (วิทยาศาสตร)
5. นายสุภนา เงินมั่งคั่ง (ศิลปศาสตร)
6. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย (สํานักวิทยบริการ)

4. การมอบรางวัล
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จะจัดพิธีมอบรางวัลใหผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปน
บุคลากรดีเดน ทั้ง 5 กลุม โดยมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหการเสนอชื่อขาราชการพลเรือนดีเดนตอกระทรวงศึกษาธิการเปนไป
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13168 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550 จึงขอเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูที่สมควรเขารับรางวัลเนื่องในวันขาราชการ
พลเรือน (1 เมษายน) ที่ทําเนียบรัฐบาล จํานวน 2 ราย คือ
1. ผูชวยศาสตราจารยอภิศักดิ์ ภูพพิ ัฒน สังกัดคณะศิลปศาสตร
2. นายไพบูลย เสถียรรัมย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบตั ิงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ......
ตามที่โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. ..... เสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 นั้น ที่ประชุมมีมติให โครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ แกไขรางขอบังคับดังกลาว และใหนาํ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ดังนี้
/1. แกไข …
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1. แกไข รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ.....
เปน รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ.....
2. แกไขคําจํากัดความ
“บุคลากร” หมายถึง
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตําแหนงวิชาการ
เปน “บุคลากร”
หมายถึง
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสายวิชาการ
3. ตัดขอความ หนา 3 ขอ 7(4) ออก
“....แตถาคํานวณแลวไดไมถึง 1 คน ใหนับเปน 1 คน” ออก
เอกสารประกอบการประชุม
1. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลอุบลราชธานี วา
ดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิม่ พูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. .....
2. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. .....
มติที่ประชุม
เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัตงิ าน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ซึ่งไดแกไขตามความเห็นของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
5.3 รางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน
กําหนดใหประมวลการใหขอ มูลการสอนโดยนักศึกษาประกอบการพิจารณาดวย และกําหนดใหมีเพียงชุดเดียว
นั้น เดิมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดใหนักศึกษากรอกขอมูลผานระบบเครือขาย แตมีบางคณะมิได
ดําเนินการตามแบบฟอรมทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น เพื่อใหมแี บบสอบถามขอมูลเพียงชุดเดียว
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงไดประสานงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดทําราง
แบบสอบถามกําหนดรายการประเมินขึ้นเพื่อใชกับกิจกรรม
1. ชี้วัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2. การประกันคุณภาพการศึกษา (KPI)
3. ขอตําแหนงทางวิชาการ
4. อื่นๆ ที่พัฒนางานดานการเรียนการสอน
/และเมื่อวันที่...
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และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดจัดประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีคณาจารยเขารวมประชุมไดชวยวิเคราะหและปรับปรุงเพื่อใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น และไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ทราบ
และใหขอเสนอแนะ
บัดนี้ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาไดปรับปรุงตามขอคิดเห็นแลว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็น หากเห็นชอบดวย จักไดเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกอนการแจงใหสาํ นักคอมพิวเตอร และแจงเวียนคณะ/
ผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
- รางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประจําภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา 25...........
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอความใน ตอนที่ 1 ขอ 4
จาก ชื่อผูสอน (กรณีมีหลายคนใหระบุชอื่ ผูสอนที่กําลังสอน)….
เปน ชื่อผูสอน (กรณีมีหลายคนใหระบุชอื่ ผูที่ถูกประเมินทุกคน)…
ภายหลังจากแกไขขอความขางตน ที่ประชุมเห็นชอบรางแบบประเมินฯ ที่นําเสนอ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. เห็นควรมีมาตรการบังคับใหนักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย โดยอาจ
ประเมินผานระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา
2. แบบประเมินนี้ใหใชเปนแบบประเมินหลัก สวนคณะใดเห็นวาตองมีการประเมิน
สวนใดเพิ่มก็สามารถดําเนินการเพิ่มเติมได

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 1)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 8 อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
มาตรา 35 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...ตาม
ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
/เนื่องจาก...

ระเบียบวาระที่ 5
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เนื่องจาก ก.พ.อ. ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เกีย่ วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดังนั้น จึงอนุโลมถือปฏิบัติตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหมีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนปละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 เม.ย. – 30 ก.ย.)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ไดมีผลใชบังคับ โดยในหมวดที่ 2 การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
มาตรา 50 กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภททีก่ ําหนดไวใน
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา – ขั้นสูง ซึ่งผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตาม
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา – ขั้นสูง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. (ยกเลิกระบบซีเปนระบบแทง) โดย ก.พ. จะ
ออกกฎ ก.พ. กําหนดขั้นเงินเดือนภายในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา - ขั้นสูง ที่ผานการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให
คาตอบแทนในระยะเปลี่ยนผานเปนไปอยางราบรื่น โดย 1 ป หลังจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชแลว ก.พ. ไดเตรียมมาตรการรองรับไว ดังนี้
1. จัดทําการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยจัดอบรมสัมมนา
2. จัดเตรียมกฎหมายลูก , กฎ ก.พ.
3. พัฒนาเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคล
- มาตรฐานกําหนดตําแหนง
- บัญชีเงินเดือน
- การปรับเขาสูแทงตําแหนงใหม
ทั้งนี้ ในสวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีความคืบหนา ดังนี้
1. การประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวนที่ 27 ตุลาคม 2549 : มีมติให
เตรียมการนําเสนอปรับปรุงแกไข มาตรา 8 มาตรา 14(8) มาตรา 18 มาตรา 26 มาตรา 31 และมาตรา 33
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่จะไมกําหนดใหมีระดับตําแหนงทีเ่ รียกเปนตัวเลข (ซี 1 – 11) อีกตอไป และจะ
มีบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบัญชีเงินประจําตําแหนง ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาไวเปนการเฉพาะแยกตางหากจากของ ก.พ.
2. การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2549 : มีมติเห็นควรกําหนดโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขึน้ โดยเฉพาะแต
ประเภทใหสอดคลองกับโครงสรางบัญชีเงินเดือนของขาราชการ ก.พ. และโครงสรางเงินเดือนของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเห็นควรแกไขมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
/สําหรับการพิจารณา…
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สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1
เมษายน 2551 จึงใหถือปฏิบตั ิตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 โดยกําหนดโควตาและ
วงเงินในการเลื่อนขั้นตามหลักการของกรมบัญชีกลาง และเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนพระราช
กฤษฎีกา การปรับเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
กองบริการการศึกษา ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 1 ราย
คือ นางสาวศศิธร พันธุคํา ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 เ ลขที่ประจําตําแหนง 227 อัตรา
เงินเดือน 16,380.- บาท สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
เปนนักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2550 ทั้งนี้ ไดดาํ เนินการกอนมติที่ประชุม กบบ. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 และ
กอนมีมติใหชะลอการเปลี่ยนตําแหนงเพื่อจัดทําโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
ระเบียบวาระที่ 6

ขอมูลการดําเนินการ
ขอมูลของกองบริการการศึกษา
1. 8 กันยายน 2549 งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา ขออุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ ราย
นางสาวศศิธร พันธุคํา พรอมขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ
เพื่อประเมิน ปรับเปลี่ยนตําแหนง
2. 6 ตุลาคม 2549 กองบริการการศึกษา ขอ
สงเอกสารประกอบการประเมินเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหนง

การดําเนินการของโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
1. 12 กันยายน 2549 ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
ประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนง พรอมแจงเวียนคําสั่ง
ใหคณะกรรมการทราบ

3. 27 ตุลาคม 2549 สงเอกสารขอเพิ่มเติม

3. 30 ตุลาคม 2549 ตรวจสอบเอกสารครบ
ทําบันทึกสงเอกสารใหกรรมการประเมินเพื่อ
ดําเนินการ

2. 6 ตุลาคม 2549 ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประเมินและขอเอกสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับเหตุผลและ
ความจําเปนพรอมโครงสรางของหนวยงาน

/ 4. 22 มกราคม 2550...
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4.

5.
6.

7.

ขอมูลของกองบริการการศึกษา
22 มกราคม 2550 คณะกรรมการประเมินเพื่อ
ปรับเปลี่ยนตําแหนง มีมติใหแกไขเอกสารและ
เพิ่มเติมเอกสาร
29 มกราคม 2550 กองบริการการศึกษา ขอสง
สงเอกสารที่รับการแกไขและเอกสารเพิ่มเติม
22 มีนาคม 2550 คณะกรรมการประเมินเพื่อ
ปรับเปลี่ยนตําแหนง มีมติใหแกไขเอกสารและ
เพิ่มเติมเอกสาร
1 เมษายน 2550 ผูรับการประเมินสงเอกสาร

การดําเนินการของโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
4. 22 มกราคม 2550 แจงผูรับการประเมินเพื่อ
แกไขและเพิ่มเติมเอกสารการประเมิน
5. 2 มีนาคม 2550 ตรวจสอบเอกสารและสงเอกสาร
เพิ่มเติมใหคณะกรรมการประเมินฯ
6. 22 มีนาคม 2550 แจงผูรับการประเมินเพื่อ
แกไขเอกสารและเพิ่มเติมเอกสารการประเมิน
7. 8 เมษายน 2550 ตรวจสอบเอกสารในหัวขอ
ที่คณะกรรมการประเมินใหแกไขเพิ่มเติม พรอม
2 พฤษภาคม 2550 ประสานขอขอมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร
ที่คณะกรรมการใหเพิ่มเติม ซึ่งยังไมครบ
2 มิถุนายน 2550 สงเอกสารประเมินใหคณะกรรมการ
ประเมิน

8. 5 กุมภาพันธ 2551 สงผลการประเมินเพื่อปรับเปลี่ยน
ตําแหนง

ขอมูลเบื้องตน
1. บรรจุเขารับราชการ สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
- ตําแหนงเจาหนาที่พิมพดีด 1 ระดับ 1 ตั้งแตวนั ที่ 11 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2537
- ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 ระดับ 1 ตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน 2537 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2 ตั้งแตวนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2542
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 - ปัจจุบัน
รวมอายุราชการ 15 ป 20 วัน (นับถึง 31 มกราคม 2551)
2. คุณวุฒกิ ารศึกษาของ นางสาวศศิธร พันธุคํา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี
- อนุปริญญา (อวท.) วิทยาการคอมพิวเตอร
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
/หลักเกณฑ...
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หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง สามารถพิจารณาไดจาก
1) หลักเกณฑ ก.ม.
2) มติ อ.ก.ม.
3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
4) หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล และความเห็นของหนวยงาน
1) หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล และความคิดเห็นของหนวยงาน
หลักเกณฑ ก.ม.
ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
1. ตําแหนงทีข่ อเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปน
ตําแหนงวางมีเงิน และตําแหนงวางไมมเี งิน
ตําแหนงทีม่ ีคนครอง
2. ตําแหนงทีเ่ ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย
ตรงกับลักษณะงานที่ นางสาวศศิธร พันธุคํา
ปฏิบัติงานอยูแลว และเพือ่ รองรับตอปริมาณและ
ภาระงานดานวิชาการเกี่ยวกับนักศึกษาที่เพิ่ม
มากขึ้นของกองบริการการศึกษา
3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง วุฒิของผูครอง
3. วุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตรงตาม
ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง
มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ที่จะขอเปลี่ยนดวย
2) มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538
มติ อ.ก.ม.
ขอมูลสวนบุคคล
1. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและ 1. เปนการเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงของผูด ํารง
บัญชี และสายงานพัสดุ
ตําแหนงใน สายงานบริหารงานทั่วไป
2. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองดํารงตําแหนงทีค่ รองอยู
2. นางสาวศศิธร พันธุคํา ดํารงตําแหนง
ใน ปจจุบนั ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลว
ผูปฏิบัติงานบริหาร ในสังกัดมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา 5 ป
อุบลราชธานี ณ กองบริการการศึกษา
มาแลวจํานวน 15 ป 20 วัน

/3) มติคณะกรรมการ...
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3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 และ ครั้งที่ 9/2548 และการดําเนินการของหนวยงาน
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การดําเนินการของหนวยงาน
1. การเปลี่ยนตําแหนงที่มใิ ชนักวิชาการเงินและ
1. การเปลี่ยนตําแหนงของ นางสาวศศิธร พันธุคํา
บัญชี หรือ นักวิชาการพัสดุ ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนง
ซึ่งเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการศึกษา
จะตองมีเวลา ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที่
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 15 ป
ขอเปลี่ยนไมนอยกวา 1 ป และใหพิจารณามติ
หรือหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย
2. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอ
2. กองบริการการศึกษา ไดดําเนินการ ตาม
ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
ขั้นตอน/ หลักเกณฑ โดยผานความเห็นชอบ
บังคับบัญชาชั้นตน และผูบังคับบัญชาหนวยงาน
3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ 3. แตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ ประเมินเปลีย่ น
ประเมิน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน
ตําแหนง โดยมีกรรมการจาก คณะวิทยาศาสตร
อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการ
รวมดวย 1 คน
จากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได
4. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงาน
4. กองบริการการศึกษา เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
พรอม รายงานผลการประเมินและมีความเห็น
ดวย
ของกรรมการ ทุกทาน
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยน
ตําแหนง
มติที่ประชุม

อนุมัติ
6.2 การปรับวุฒิบุคลากร
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาการปรับวุฒิบุคลากร

จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวอัญชลี สําเภา ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 423
อัตรา 12,220.- บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Electrechemistry ณ Karl – Franzens Universitat in Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ดวยทุน
โครงการพัฒนาอาจารยจากเงินนอกงบประมาณ (ทุนประเภท 1 ก) บัดนี้ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณวุฒิ Doktorin der Naturwissenschaften (Dortor rerum naturalium – Dr.rer.nat) สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2550 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550
/บุคคลดังกลาว…
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บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการ ใหกาํ หนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
จึงให ปรับวุฒแิ ละเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 5 อัตรา 13,110.- บาท เลขที่
ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 8 ตุลาคม 2550
รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับที่
วัน เดือน ป
การดําเนินการ
1
วันที่ 11 ตุลาคม 2550
คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบอนุมัติใหขาราชการกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศึกษา
2
วันที่ 25 ตุลาคม 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ แจงให นางสาวอัญชลี สําเภา
กรอกแบบประวัติสว นตัวและประวัตกิ ารศึกษา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
3
วันที่ 31 ตุลาคม 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาคุณวุฒิ ของ
นางสาวอัญชลี สําเภา เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากประเทศที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบอํานาจให
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคุณวุฒิ
4
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงผลการพิจารณา
คุณวุฒิ ของ นางสาวอัญชลี สําเภา ซึ่งไมรวมถึงการตรวจสอบ
การสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
5
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ขอความอนุเคราะหโครงการ
จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธออกหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา ของ นางสาวอัญชลี สําเภา ฉบับภาษาอังกฤษ
6
วันที่ 8 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยสงหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ของ
นางสาวอัญชลี สําเภา ไปยัง Karl – Franzens – Univesitat Graz
สาธารณรัฐออสเตรีย
7
วันที่ 25 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงผลการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
ของ นางสาวอัญชลี สําเภา จาก Karl – Franzens – Univesitat
Graz สาธารณรัฐออสเตรีย
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/2. นางสาวนิภาวรรณ ...
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2. นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหพักการจางเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
Bioactive Compound ณ Universitat Wien สาธารณรัฐออสเตรีย ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยจากเงิน
นอกงบประมาณ (ทุนประเภท 1 ก) บัดนี้ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ Doktorin der
Naturwissenschaften (Dortor rerum naturalium – Dr.rer.nat) สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2550 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการ ใหกาํ หนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
จึงให ปรับวุฒเิ ปนระดับปริญญาเอก ตําแหนงอาจารย อัตรา 12,600.- บาท ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทาย พ.ร.บ.
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2548 กอน แลวจึงปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนทาย พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2550 ตอไป
รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ
การดําเนินการ
ลําดับที่
วัน เดือน ป
1
วันที่ 5 กรกฎาคม 2550
คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบใหพนักงานมหาวิทยาลัยกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศึกษา
2
วันที่ 20 กรกฎาคม 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ แจงให นางสาวนิภาวรรณ
พองพรหม กรอกแบบประวัติสวนตัวและประวัติการศึกษา
เพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
3
วันที่ 7 สิงหาคม 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาคุณวุฒิ ของ
นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจาก
ประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบ
อํานาจใหมหาวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาคุณวุฒิ
4
วันที่ 22 สิงหาคม 2550
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงผลการพิจารณา
คุณวุฒิ ของ นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม ซึ่งไมรวมถึงการ
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
5
วันที่ 13 กันยายน 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ขอความอนุเคราะหโครงการ
จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธออกหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา ของ นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
/ลําดับที่ 6...
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ลําดับที่
วัน เดือน ป
6
วันที่ 6 ตุลาคม 2550

7

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551

มติที่ประชุม

อนุมัติ

ปดประชุมเวลา

10.50 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

การดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสงหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ของ
นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม ไปยัง Universitat Wien
สาธารณรัฐออสเตรีย
มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงผลการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
ของ นางสาวนิภาวรรณ พองพรหม จาก University Wien
สาธารณรัฐออสเตรีย

สุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
3/2551
ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

