รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2552
วันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
กรรมการ
3. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นายเรวัติ ชัยราช
กรรมการ
4. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายธนาตย เดโชชัยพร
กรรมการ
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
6. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยกิติพร โชประการ
กรรมการ
7. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นางสริญญา พินิจชัย
กรรมการ
8. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม กรรมการ
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
นายฐิติพล ภักดีวานิช
กรรมการ
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
กรรมการ
11. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารยอดุลย จรรยาเลิศอดุลย
กรรมการ
12. (แทน)ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยระพีพันธ ปตาคะโส
กรรมการ
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
กรรมการ
14. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
กรรมการ
15. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการ
และเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
2. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
ผูรวมประชุม
1. นายอุดม คําจันทร
2. นายเทวัญ ตติยรัตน
3. นางอรุโณทัย อุนไธสง

รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน

ติดราชการ
ติดราชการ

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
/4. นางสาวสิริรรัตน...

-24. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
5. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง

บุคลากร
นิติกร

เปดประชุมเวลา

09.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2552
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2552 วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกําหนดเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ 2552 ไดพจิ ารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยเครื่องแบบพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหใชเครื่องหมายแบบเดียวกับขาราชการ หากจะใชตราครุฑให
ขออนุญาตสํานักพระราชวัง และใหติดตามความคืบหนาของการปรับเปลี่ยนเครื่องแตงกายและเครือ่ งหมาย
เมื่อยกเลิกระบบซีเปนระบบแทงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการดําเนินการ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงไดมี
หนังสือหารือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง สํานักนิตกิ าร สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดมีหนังสือตอบขอหารือแลวตามหนังสือที่ ศธ 0509.6(1.7)/5967 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ดังนี้
/1. มหาวิทยาลัย…

-31. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถกําหนดเครื่องแบบพนักงานได โดยอาจใช
เครื่องแบบปกติขาวเชนเดียวกับเครื่องแบบขาราชการพลเรือนหรือเครื่องแบบอื่นที่จะกําหนดขึ้นได และ
กําหนดใหมีดมุ ตรามหาวิทยาลัย เครื่องหมายประดับคอเสื้อ เครื่องหมายประดับหนาหมวก อินทรธนู
ซึ่งจะตองแตกตางจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่การแตงเครื่องแบบอนุโลมใหใชตามกฎสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไมสามารถกําหนดเครื่องหมายตาง ๆ สําหรับประดับ
เครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเหมือนกับของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได
2. เมื่อคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายกเลิกระบบซีเปน
ระบบแทงแลว ทําใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไมมีระบบซี แตไมมผี ลกระทบตออินทรธนูและ
เครื่องหมายอืน่ สําหรับประดับเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแตอยางใด
เมื่อพิจารณาจากความเห็นของ สํานักงานนิติการ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา แลว รองอธิการบดีฝา ยบริหาร จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา ดังนี้
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยเครื่องแบบพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....
มติที่ประชุม
เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยเครื่องแบบพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... โดยใหเพิ่มเติมคําอธิบายในสวนของตราสัญลักษณและเครื่องหมายตาง ๆ ตามที่ที่
ประชุมไดใหความเห็นชอบ แลวสงใหโครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย พิจารณาตรวจทาน กอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
2. แบบตรา – สัญลักษณ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.1 ดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบที่ 1
แบบที่ 2

ดุมโลหะสีทอง มีการนําตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาเปนองคประกอบ
และลอมรอบดวยวงกลม 2 วง

ดุมโลหะสีทอง มีการนําตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาเปนองคประกอบ
ลอมรอบดวยวงกลม 1 วง และพื้นเปนลายของ
ฐานดวงบัวในตรามหาวิทยาลัย
/มติที่ประชุม...

-4มติที่ประชุม

เห็นชอบตามแบบที่ 2
2.2 หนาหมวก
แบบที่ 1

แบบที่ 2

โลหะสีทอง มีการนําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย โลหะสีทอง มีการนําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดอกกันเกราอยูเหนือสัญลักษณและ อุบลราชธานี อยูบนฐานดอกบัว และลอมรอบดวย
ลอมรอบดวยเครือดอกบัว
เครือดอกบัวเปนลายไทย
แบบที่ 3

โลหะสีทอง ลายประกอบดวยดอกกันเกรา 1 ดอก
ใหญและ 3 ดอกเล็ก อยูบนชอชัยพฤกษ

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามแบบที่ 2
/2.3 เครื่องหมาย...

-52.3 เครื่องหมายประดับคอเสื้อ
แบบที่ 1 ตรามหาวิทยาลัยแบบทองฉลุ

แบบที่ 2 ตรามหาวิทยาลัยแบบฉลุมีวงรอบ

แบบที่ 3 ดอกกันเกราแบบทองฉลุมีวงรอบ
และมีชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยูสวนลาง

แบบที่ 4 ตรามหาวิทยาลัยแบบลงสี

มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเปนรูปตราเสมาธรรมจักร ซึ่งเปนตราประจํากระทรวงศึกษาธิการ
เหมือนกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2.4 อินธนูแข็ง

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4
/มติที่ประชุม...

-6มติที่ประชุม

เห็นชอบตามแบบที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป)
ตามพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2547
มาตรา 20 ไดกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดกรอบอัตรากําลังในสถาบัน โดยใหกําหนดกรอบ
ตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ
จํานวนอัตรากําลังที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และจัดทําเปนแผนอัตรากําลัง 4 ป
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคล มหาวิท ยาลัย อุ บลราชธานี ในการประชุ มครั้ ง ที่
3/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 มีมติให คณะ/สํานัก/วิทยาลัย วิเคราะหกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน เพื่อ
กําหนดเปนกรอบของตําแหนงในการบริหารทรัพยากรบุคคล และจํานวนอัตราที่เหมาะสมกับภารกิจ หนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ และปริ ม าณงาน โดยนํ า เกณฑ ก ารกํ า หนดอั ต รากํ า ลั ง ของ สกอ. มาเป น แนวทางใน
การวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ สภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป) ตอไป
รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดสรุปขอมูลการขอกําหนดกรอบอัตรากําลังของ คณะ/
สํานัก/วิทยาลัย จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดกรอบอัตรากําลัง
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปขอมูลการกําหนดกรอบอัตรากําลัง จําแนกตามหนวยงาน
1.1 อัตรากําลังสายวิชาการ
1.2 อัตรากําลังสายสนับสนุน
1.2.1 ขอมูลการขอกําหนดกรอบตําแหนงเพื่อเปลี่ยนตําแหนง
1.2.2 ขอมูลกรอบตําแหนงที่ไมมีในโครงสรางตําแหนง
2. เกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลังของ สกอ. (สําเนาหนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ว 15
ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือน
ใน สถาบันอุดมศึกษา)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบขอมูลการเสนอกรอบอัตรากําลังของแตละ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย
และมีมติให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ประสานงานกับ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพื่อตรวจสอบขอมูลและ
จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
/1. คํานวณ…

-71. คํานวณคา FTES
2. สัดสวนของสายสนับสนุนตอสายวิชาการ
3. งบประมาณทีจ่ ะตองใชในแตละตําแหนง

4.2 ขออนุมัตเิ ปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือเปดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราขาราชการ
ที่วางลง
1) ดวย นางวรรณวไล อธิวาสนพงศ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร เลขที่ตําแหนง
176 ลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2552
คณะวิทยาศาสตร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหนงเลขที่ 176 จาก “ปริญญาโท สาขา
ชีวเคมี” เปน “ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสุขศาสตร
อุตสาหกรรม สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”
2. ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือเปดรับ
โอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2) ดวย นายวรพงษ สุริยภัทร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร เลขที่ตําแหนง 113 จะเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ 30 กันยายน 2552
คณะเกษตรศาสตร จึงขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราขาราชการที่จะวางลง โดยมีเงื่อนไขการบรรจุ คือ “ปริญญาโทหรือปริญญา
เอก สาขา Ruminant nutrition” ทั้งนี้ คณะเกษตรศสตร คาดวาจะบรรจุตําแหนงดังกลาวไดกอนวันที่ 30
ธันวาคม 2552 เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
มติที่ประชุม
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/4.3 การยกเลิก...

-84.3 การยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดลําดับสํารอง
ดวย คณะวิทยาศาสตร ไดเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา โดยมีผูผานการคัดเลือก จํานวน 1 ราย ซึ่งไดดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง
แลว และไดขนึ้ บัญชีผูสอบไดลําดับสํารองจํานวน 2 คน ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร ฉบับที่ 71/2551
เรื่อง รายชื่อผูไดรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเปนพนักงาน ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชวี ภาพ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
เนื่องดวยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดแจง
ความจํานงขอเปดสอบคัดเลือกพนักงาน ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม หรือสาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามแผนสหกิจศึกษาสาขาสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมทีจ่ ะมีขึ้นในปการศึกษา 2552 จึงขอยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดลําดับสํารองตามประกาศฉบับที่
71/2551 เพื่อดําเนินการเปดสอบคัดเลือกใหม โดยกําหนดคุณสมบัตผิ ูสมัครเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก
คณะวิทยาศาสตร พิจารณาแลววาหากเปดสอบคัดเลือกแลวมีผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมาสมัคร จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จึงขออนุมัติยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดลําดับสํารอง ตามประกาศที่
71/2551 ทั้งนี้ ตามขอ 15 วรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2552 โดย
อนุโลม กําหนดวาบัญชีผูสอบแขงขัน ใหใชไดเกินสองปนับวันขึน้ บัญชี ยกเวน หนวยงานมีเหตุผลและความ
จําเปนประสงคจะเปดสอบแขงขันใหมใหหนวยงานของยกเลิกการสอบขึ้นบัญชีตอ ก.บ.บ.
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณายกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได
ลําดับสํารองตามประกาศคณะวิทยาศาสตร ฉบับที่ 71/2551 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
มติที่ประชุม

อนุมัติ
4. 4 การกําหนดอัตราคาจางสําหรับผูสาํ เร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร 6 ป
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่2/2552 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ 2552 ไดอนุมตั ิให คณะเภสัชศาสตร เปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน จํานวน 5 อัตรา
บัดนี้ คณะเภสัชศาสตร ไดดําเนินการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ปรากฏวาผูผานการคัดเลือกมีผูสําเร็จ
การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (PharmD) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตามหนังสือที่
นร 1004.3/ว 12 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ก.พ. กําหนดใหผูที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตร
/การศึกษา...

-9การศึกษาไมนอ ยกวา 5 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให
ไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ 3 ขั้น 8,700 บาท แตมิไดกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับปริญญาตรีที่มีหลักสูตร 6 ป ไว
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงไดโทรศัพทหารือการกําหนดอัตราคาจางของ
ั พัฒนิบูลย บุคลากร 7 กองการเจาหนาที่
ผูมีคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป กับ คุณนิวฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรจุผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (PharmD) ในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท (ปจจุบนั ปรับเปน
9,700 บาท) ตามหนังสือที่สํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ 66 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 และหนังสือสภา
เภสัชกรรม ที่ สภ 01/01/113 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดคาจางสําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (PharmD)
มติที่ประชุม
อนุมัติใหผไู ดรับคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (PharmD) ไดรับอัตรา
เงินเดือน 9,700.- บาท ตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ. และหนังสือสภาเภสัชกรรม
4.5 ขออนุมัตปิ รับอัตราคาจางสําหรับพนักงานเงินรายได สังกัดวิทยาเขต
จังหวัดมุกดาหาร
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2550 ไดมีมติใหปรับคาจางพนักงานที่จางจากเงินงบประมาณเงินรายไดตามมติคณะรัฐมนตรี คือ
ปรับคาจางเพิม่ ขึ้นรอยละ 4 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบขอมูลแลวพบวามีพนักงานเงิน
รายไดในสังกัดวิทยาเขตจังหวัดมุกดาหารยังไมไดปรับอัตราคาจางใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล จํานวน 2 ราย คือ นายชุมพร หลินหะตระกูล และนายภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร
ซึ่งโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดมหี นังสือขอใหกองแผนงานจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการ
ปรับคาจางดังกลาว แตยังมิไดรับทราบผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยงบประมาณที่ ใชในการปรับ
คาจางสําหรับ นายชุมพร หลินหะตระกูล คือ 10,010.70 บาท และนายภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร คือ
4,059.30 บาท รวมงบประมาณที่ใชในการปรับคาจาง คือ 14,070 บาท
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับอัตราคาจางพนักงานเงิน
รายไดสังกัดวิทยาเขตจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
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- 10 4.6 การกําหนดระยะเวลาการทําสัญญาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแตป 2542 มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงไดจางพนักงานทดแทนอัตรา
ขาราชการที่วางลง ตามมติคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เรื่องมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
โดยไมใหสวนราชการเพิ่มอัตราขาราชการ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541 โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการคาใชจายบุคลากร สําหรับจางพนักงานทดแทน ปจจุบันพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานมากทีส่ ุด คือ 9 ป 5 เดือน ซึ่งที่ผานมาการกําหนดระยะเวลาการจางพนักงาน คือ
สัญญาแรกไมเกิน 1 ป และเมื่อผานการทดลองปฏิบัติงานแลว สัญญาตอไป คราวละ 2 ป จนกวาจะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เนื่องจากในขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ และปจจุบนั พนักงานของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนวัยเจริญพันธุ ซึ่งตองการสรางฐานะและ
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน การกําหนดระยะเวลาการจางดังกลาว มีผลกระทบตอการสรางความมั่นคง
ของพนักงาน เนื่องจากสถาบันการเงินตาง ๆ จะพิจารณาระยะเวลาการจางของพนักงานเปนสําคัญ ดังนั้น
เพื่อใหพนักงานมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินมากขึน้ จึงเห็นควรปรับระยะเวลาการทําสัญญาจางใหม
ซึ่งตามขอ 9 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.
2548 กําหนดวา การกําหนดระยะเวลาในการจางของพนักงาน การตอสัญญาจาง การเลิกจางใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดระยะเวลาการจัดทํา
สัญญาจางใหม ดังนี้
1. ประเภทบุคคลทั่วไป
แนวทางที่ 1 สัญญาแรกไมเกิน 1 ป สัญญาที่สอง 2 ป สัญญาที่สาม 2 ป
สัญญาที่สี่ 5 ป ทั้งนี้ หากสิน้ สุดสัญญาแรกแลวยังไมผานการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน สัญญาที่สองจางไมเกิน 1 ป
หรือ
แนวทางที่ 2 สัญญาแรกไมเกิน 1 ป สัญญาที่สอง 3 ป สัญญาที่สาม 5 ป
ทั้งนี้ หากสิ้นสุดสัญญาแรกแลวยังไมผานการประเมินทดลองปฏิบัติงาน สัญญาที่
สองจางไมเกิน 1 ป
หรือ
แนวทางที่ 3 สัญญาแรกไมเกิน 1 ป สัญญาที่สอง 5 ป
ทั้งนี้ หากสิ้นสุดสัญญาแรกแลวยังไมผานการประเมินทดลองปฏิบัติงาน สัญญาที่
สองจางไมเกิน 1 ป
หรือ
แนวทางอื่น ๆ..................................................................................
/2. ประเภท...

- 11 2. ประเภทผูม ีภาระผูกพัน : สัญญาแรกตามระยะเวลาการชดใชทุน สัญญาที่สอง
5 ป กรณีสัญญาชดใชทุนนอยกวา 2 ป สัญญาที่สอง 3 ป สัญญาที่สาม 5 ป
ที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาในการจัดทําสัญญาจาง คือ สัญญาแรก 1 ป
มติที่ประชุม
และเมื่อผานการทดลองปฏิบัติงานแลว สัญญาที่สอง 2 ป สัญญาที่สาม 5 ป ทั้งนี้ การตอสัญญาจางเปนไป
ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ซึ่งอาจจะตอสัญญาที่ 3 ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประเมิน
กําหนด หรือจางนอยกวา 5 ป ก็ได และมอบหมายใหโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการตอสัญญาจางจาก 2 ป เปน 5 ป ในการประชุมคราวหนา
4. 7 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
ดวยคณะศิลปศาสตร มีความประสงคให นางสาวเสาวลักษณ หีบแกว พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ดวยทุนอุดหนุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2552
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา เนื่องจากบุคคลดังกลาวยังไมผานประเมิน
ทดลองการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2548 เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2548 กรณีการขออนุมัติลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจยั ของพนักงานไมเปนไป
ตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กําหนด ใหโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
อนุมัติการลาศึกษาของบุคคลดังกลาว
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ปจจุบันการลาศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยใชระเบียบ ระเบียบ ก.ม.
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 โดยอนุโลม สําหรับ
คุณสมบัติของผูศึกษาในประเทศ กําหนดไว ดังนี้
1. อายุไมเกิน 45 ป นับถึงวันที่เริ่มตนเปดภาคการศึกษา
2. พนการทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการแลว
3. ผูบังคับบัญชาตั้งแตหวั หนาภาควิชา ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ ไป รับรองวาเปน
ผูมีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
4. ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตกรณีถูก
ฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
/มติที่ประชุม...

- 12 มติที่ประชุม

อนุมัติ
4. 8 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2551
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 อนุมัติใหดําเนินการประเมินผลงานของ นายเพลิน วิชัยวงศ ตําแหนง
นักประชาสัมพันธ 6 ระดับ 6 สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ เพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ ระดับ 7- 8 หากผานการประเมินแลวใหยายและตัดโอนตําแหนงไป
สังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อใหตรงตามกรอบตําแหนงที่กําหนดไว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลัน่ กรองไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายเพลิน วิชยั วงศ ตําแหนงประชาสัมพันธ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 333
อัตรา 19,390.-บาท สังกัดงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนง นักประชาสัมพันธ 7 ระดับ 7
ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 19,390.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงเดิม ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2551
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม
อนุมัติ โดยใหมาสังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง แตถาสํานักวิทยบริการ จะยืม
ตัวไปชวยราชการ ก็สามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน
4.9 องคประกอบคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
ดวย ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.
2552 หมวดที่ 3 องคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ขอ 36 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
กํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากรที่มีความเปนกลาง ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ทําหนาที่กํากับดูแลและดําเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

/เนื่องจาก…

- 13 เนื่องจากขอบังคับดังกลาว ไมไดกําหนดองคประกอบของกรรมการไว ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการรับฟงความคิดเห็น
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาองคประกอบเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณ บุคลากร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มติที่ประชุม

รองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
ผูแทนสภาอาจารย จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
ผูแทนอนุกรรมการสภาอาจารย จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
ผูแทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย หนวยงานละ 1 คน
เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเปนเลขานุการ จํานวน 1 คน เปนเลขานุการ
บุคลากรของกองการเจาหนาที่ จํานวน 1 คน
เปนผูชวยเลขานุการ
และสํานักงานสภาอาจารย จํานวน 1 คน
เห็นชอบองคประกอบคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร

4.10 การกําหนดคาตอบแทนอาจารยพยาบาล
ดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 เห็นชอบใหจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร โดยวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข ใหการสนับสนุนสถานที่ตั้งสํานักงาน สวนเงินเดือนคาจางและคาตอบแทนของบุคลากร
โครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปนผูรับผิดชอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนด
คาตอบแทนอาจารยพยาบาล ดังนี้
1. กรณีเปนบุคคลที่ลาออกจากราชการ
ลําดับ
1
2
3
4

รายการ
คาจาง ปริญญาเอก
คาสวัสดิการ
คาประสบการณ
คาตอบแทนวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ ระดับ 8
รวม

จํานวนเงิน(บาท)
13,110.7,420.29,144.5,600.55,274.-

ขอมูลประกอบการพิจารณา
เงินเดือนสุดทาย 29,220 x 1.7
= 49,674.- บาท

/มติที่ประชุม...

- 14 ที่ประชุมเห็นชอบตามหลักการที่วิทยาลัยแพทยศาสตร ฯ นําเสนอ แตมีเงื่อนไขวา
มติที่ประชุม
หากบุคคลใดที่ไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ ชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เมื่อไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ หรือเงินประจําตําแหนงทางบริหารแลวจะไมไดรับเงิน
คาตอบแทนวิชาชีพอีก
2. กรณีเปนบุคคลที่ลาออกจากภาคเอกชน
ลําดับ
1
2
3
4

รายการ
คาจาง ปริญญาโท
คาสวัสดิการ
คาครองชีพ
คาประสบการณ
รวม

จํานวนเงิน(บาท)
9,700.5,446.1,500.1,000.-

ขอมูลประกอบการพิจารณา
อัตราคาจางเดิม 36,000.- บาท

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ จายใน
อัตราเหมาจายเดือนละ 1,000 บาท

17,646.-

ที่ประชุมเห็นชอบใหคิดประสบการณปละ 5 % จากเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่
มติที่ประชุม
ก.พ. กําหนด แลวคูณดวย 1.7

4.11 รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบ
สําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ......
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2552 มีมติใหแกไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับ
ลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยตัดขอความ ขอ 10 “หากผูที่
สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกไดเปนผูที่อยูน อกสังกัดหนวยงานที่ขอเปดสอบคัดเลือก ตนสังกัดเดิมจะตองให
ความยินยอมในการไปบรรจุยังหนวยงานใหม” ออกทั้งหมด นั้น
เพื่อใหการบังคับใชประกาศบังเกิดผลและให คณะ/สํานัก/วิทยาลัย มีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นตอรางประกาศฉบับใหมนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงไดเชิญประชุม
ผูปฏิบัติงานดานบุคคลจากคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เพื่อปรึกษาหารือถึงรายละเอียด
ในรางประกาศวามีสวนใดตองแกไขหรือเพิ่มเติม ใหเหมาะสม ผลจากการหารือ คือ
/1. ตัดขอความ…

- 15 1. ตัดขอความ
1.1 ขอ 5 “และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเปนการภายใน” ออก เนื่องจากในขอ
5 ไดกําหนดแลววาประกาศฉบับนี้ใชสําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานใหแก
มหาวิทยาลัย
1.2 ขอ 6 “ (3) กรณีผูมีความรูความสามารถพิเศษ” เนื่องจากการจางผูมคี วามรู
ความสามารถพิเศษ เปนการจางที่มีลักษณะพิเศษและการจางเปนการจาง
แบบชั่วคราว จึงไมควรกําหนดใหเปนตําแหนงพนักงาน
1.3 ขอ 10 “หากผูที่สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกไดเปนผูท ี่อยูนอกสังกัด
หนวยงานที่ขอเปดสอบคัดเลือก ตนสังกัดเดิมจะตองใหความยินยอมในการ
ไปบรรจุยังหนวยงานใหม” ออกทั้งหมด
2. แกไขขอความ
2.1 ขอ 9 จาก ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน เปน ภายในสิน้ เดือนธันวาคม เพื่อ
ปรับใหสอดคลองกับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังและงบประมาณประจําป
2.2 ขอ 12 จาก จะไดรับการบรรจุในวันเริ่มปงบประมาณถัดไป เปน
จะไดรับการบรรจุในวันที่ 1 เมษายน ของปนั้น เพื่อปรับใหสอดคลอง
กับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังและงบประมาณประจําป
2.3 ขอ 13 จาก คาจาง ณ วันที่ 30 กันยายน ของปงบประมาณกอนปที่บรรจุ
เปน คาจาง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปงบประมาณที่ไดรับการบรรจุ
เพื่อปรับใหสอดคลองกับ ขอ 12
2.4 ขอ 16 (1) จาก ขอ 12 (1) (2) และ (3) เปน ขอ 14 (1) (2) และ (3)
2.5 ขอ 22 จาก ในกรณีมีเหตุพิเศษตาม ขอ 5 เปน ในกรณีมีเหตุพิเศษตาม
ขอ 6
3. เพิ่มขอความ
3.1 ขอ 10 “ตําแหนงทีจ่ ะขอเปดสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกจะตองเปน
ตําแหนงที่มีชอื่ เทียบเคียงกับชื่อตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือตําแหนงที่มีชื่อตําแหนงเทียบเคียงกับชื่อตําแหนง
ลูกจางประจํา หมวดฝมือ
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนหากตองกําหนดชื่อตําแหนงเปนอยางอื่น
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูใหความเห็นชอบ”
เพื่อใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมี
ความชัดเจนมากขึน้
/ 3.2 ขอ 11...
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เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น
3.3 ขอ 15 “ใหบคุ ลากรของโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่” เพื่อกําหนด
ผูทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดแกไขตามผลการหารือขางตนแลว จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณารางประกาศรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับ
ลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...... ที่แนบทายนี้ และ ขออนุมัติ
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับ
สถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๒
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เลื่อนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการประเมินและไดรบั เงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปใหดาํ รงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น 10 ราย ดังนี้
1. เลื่อนระดับขาราชการกรณีเงินเดือนถึงขั้นต่าํ ของอันดับถัดไปจึงไดเลื่อนระดับสูงขึ้นอีก 1 ระดับ
จํานวน 8 ราย คือ
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาสัตวศาสตร
นายสุรชัย สุวรรณลี

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910

8

ขั้น

หมายเหตุ

18,910 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552

/ลําดับที่ 2 นางสาวเบญจภรณ...
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ที่

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910

8

18,910 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552

3

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาเคมี
นายวินิช พรมอารักษ

รองศาสตราจารย

8

23,230

9

23,230 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552

4

นางสาวประนอม แซจึง

อาจารย

6

15,780

7

15,840 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552
เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น
15,780 บาท

5

นางสาวมาลี ประจวบสุข

อาจารย

5

12,530

6

12,530 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552

6

ภาควิชาฟสิกส
นางรุงนภา ทิพากรฐิติกุล

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910

8

18,910 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552

7

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางจริยาภรณ อุนวงษ

อาจารย

6

15,410

7

15,410 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552

8

คณะศิลปศาสตร
นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ

อาจารย

6

15,410

7

15,410 - ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552

2

ชื่อ - สกุล
คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวเบญจภรณ
เศรษฐบุปผา

มติที่ประชุม

ขั้น

หมายเหตุ

รับทราบ

2. เลื่อนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ และไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป จึงไดเลื่อน
ระดับสูงขึ้นอีก 1 ระดับ จํานวน 2 ราย คือ
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
สํานักงานอธิการบดี
งานการเจาหนาที่ กองกลาง
นางสาวศศิธร
สิทธิรัตนยืนยง

ตําแหนง

บุคลากร
ชํานาญการ

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

7

18,910

8

ขั้น

หมายเหตุ

18,910 - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

/ลําดับที่ 2 นายวรพจน...
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

2

สํานักวิทยบริการ
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายวรพจน นวลสกุล

มติที่ประชุม

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิชาการโสต ทัศนศึกษา
ชํานาญการ

7

22,860

8

ขั้น

หมายเหตุ

23,770 - ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2551
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น
22,860 บาท

รับทราบ

5.2 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยรุงรัศมี บุญดาว สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดคณะบริหารศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารยสรญา แกวพิทูลย สาขาวิชาแพทยศาสตร (เวชศาสตร
ครอบครัว) สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

5.3 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
ลาศึกษา จํานวน 5 ราย คือ
1. นางสาวธัญพร บุตรแสน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master’s
Degree in Gender and Development Studies, Graduate School of Humanities and Sciences Human
Developmental Science ณ Unversity of Ochanomizu ประเทศญี่ปุน ดวยทุนรัฐบาลญี่ปุนและทุนอุดหนุน
การศึกษาคณะศิลปศาสตร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดย
ไดรับคาจางเดือนละ 10,910.- บาท
/2. นายธีระพงษ...
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สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 2 ป 1 เดือน 10 วัน ตั้งแตวนั ที่ 22 เมษายน
2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยไดรับคาจางเดือนละ 9,786.- บาท
3. นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะรัฐศาสตร ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2556 โดยไดรับคาจางเดือนละ 11,238.- บาท
4. แพทยหญิงศุทธินี ตรีโรจนพร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอแพทยประจําบาน สาขากุมารเวช
ศาสตรระบบทางเดินหายใจ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยไดรับคาจาง
เดือนละ 13,690.- บาท คาเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 4,400.- บาท คาธรรมเนียมการศึกษา คาเลาเรียน คาบํารุง
การศึกษา และคาลงทะเบียน เทาที่จายจริงแตไมเกินปละ 165,000.- บาท คาหนังสือ คาอุปกรณ และ
คาสืบคน เหมาจายปละ 38,000.- บาท
5. นายแพทยสุพจน ฉัตรทินกร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ลาศึกษาตอแพทยประจําบาน สาขาศัลยกรรมตกแตง ณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ดวย
ทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข โดยไดรับคาจางเดือนละ 11,140.- บาท คาเบี้ยเลี้ยง
เดือนละ 4,400.- บาท คาธรรมเนียมการศึกษา คาเลาเรียน คาบํารุงการศึกษา และคาลงทะเบียน เทาที่จายจริง
แตไมเกินปละ 165,000.- บาท คาหนังสือ คาอุปกรณ และคาสืบคน เหมาจายปละ 38,000.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 5 ราย คือ
1. นางสาวกิตติยา วงษขนั ธ ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ระดับ 5 ตําแหนงเลขที่ 159 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี เนนเคมีเชิงฟสิกส ณ University of Durham ประเทศสหราชอาณาจักร
ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว ไดสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแต
วันที่ 30 มีนาคม 2552
/2. นายสิทธิพงษ…
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ตําแหนงเลขที่ 616 สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Meterial Science ณ University of Mainz ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดวยทุน
โครงการพัฒนาอาจารย ไดสําเร็จการศึกษา จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน
2552
3. นางสาวปญจภรณ ทัดพิชญางกูร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ 55 สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ไดรับอนุมตั ิใหลาศึกษา
ระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดวยทุนโครงการพัฒนา
อาจารยและทุน สวนตัว อยูระหวางรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2552
4. นางสาววรรณา ประยุกตวงศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขที่ 14 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนสวนตัว อยูระหวางเขียนวิทยานิพนธ
จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552
5. นายภาคภูมิ สืบนุการณ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 378 สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพืชสวน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว อยูระหวางรอ
ตีพิมพวิทยานิพนธ จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจดั ประชุมชี้แจงและใหขอเสนอแนะ
เรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม
2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดสงเจาหนาที่เขารวมประชุมดังกลาวขางตน
จึงสรุปขอมูลจากการเขารวมประชุม เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อทราบ ตามเอกสารที่แนบ
ทายนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.6 สรุปหลักเกณฑ…

- 21 5.6 สรุปหลักเกณฑการใหสินเชื่อสวัสดิการของธนาคาร
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอรายงานสรุปหลักเกณฑการใหสินเชื่อ
สวัสดิการของธนาคารเพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยไดศกึ ษารายละเอียดการใหสินเชื่อ
ของธนาคารตาง ๆ ขอตกลงที่ธนาคารเคยใหไวกับมหาวิทยาลัย อันไดแกขอมูลสินของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน พรอมทั้งไดประสานขอขอมูลดอกเบี้ย
ปจจุบันกับเจาหนาที่ธนาคาร พรอมทั้งแนบเอกสารตัวอยางหลักเกณฑการขอกูเงินเคหะสงเคราะห (6%)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

13.00 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
5/2552

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

