รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 9/2552
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
2. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
นายสุรชัย จูมพระบุตร
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
4. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายธนาตย เดโชชัยพร
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
6. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยกิติพร โชประการ
7. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
8. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
นางสาวดารุณี พุมแกว
9. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
นายแสน ศรีสุโร
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
11. (แทน) ประธานสภาอาจารย
นายชัช วงศสิงห
12. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายประจักษ จันทรตรี
13. (แทน)รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยนองเล็ก คุณวราดิศยั
14. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
ผูรวมประชุม
1. นายอุดม คําจันทร
2. นายเทวัญ ตติยรัตน
3. นางอรุโณทัย อุนไธสง
4. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง

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

รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ติดราชการ
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม ติดราชการ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ติดราชการ

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
/5. นางสาวชนัญชิตา...

-25. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ
6. นางสาวสิริรตั น วงษทอง

บุคลากร 6 ระดับ 6
บุคลากร

เริ่มประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2552
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2552 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการปรับวุฒิ

พนักงาน พ.ศ. ...
ตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดนําเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิพนักงาน พ.ศ. ... ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 27 มีนาคม 2552 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามรางขอบังคับ
แตใหเพิ่มเติมกรณีการกําหนดคาจางสําหรับปรับวุฒิของพนักงานโดยอนุโลมตามการกําหนดเงินเดือนของ
ขาราชการ นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดดําเนินการแกไขรางตามความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิพนักงาน พ.ศ. ... ทั้งนี้ ผานการพิจารณาตรวจรางจากโครงการจัดตั้งกอง
กฎหมายแลว
มติที่ประชุม

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
/3.2 รางประกาศ...

-33.2 รางประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....
สืบเนื่องจาก โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย มีความเห็นใหมหาวิทยาลัย จัดทํา
ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให
สอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.
2548 ที่กําหนดวาคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อาจกําหนดใหพนักงานไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 มีมติใหพนักงานไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เห็นชอบตาม
ความเห็นของโครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงรางประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.... เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ผานการพิจารณาตรวจรางจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแลว
มติที่ประชุม

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

3.3 ขอหารือเกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สืบเนื่องจากคณะบริหารศาสตร ขอหารือเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินเพิ่มคาจางและยกเวนการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน กรณีเคยเปนพนักงานเงินรายได และ
สอบผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานเงินงบประมาณในตําแหนงเดิม และสังกัดเดิม ของ นางนภาพร
หงสภักดี และกรณีเคยเปนพนักงานเงินรายไดและไดรับทุนผลิตและพัฒนาอาจารย เมื่อสําเร็จการศึกษาจึง
ลาออกจากตําแหนงเดิม แลวรายงานตัวเขาปฏิบัติงานชดใชทุนในฐานะพนักงานเงินงบประมาณ ตําแหนง
และสังกัดเดิม ของ นางสาววรารัตน บุญแฝง ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
7/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 มอบหมายให โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย พิจารณาวาการอนุมัติให
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเพิ่มคาจาง และการยกเวนการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลหรือไม นั้น
โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา ตามขอ 14 แหง
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 “กําหนดให
/อธิการบดี...

-4อธิการบดีเปนผูสั่งเพิ่มคาจางประจําปของพนักงานตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด” และขอ 17 กําหนดวา “ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พิจารณาความรูความสามารถ ความเหมาะสม และสถานภาพของพนักงาน ในการดํารงอยูในตําแหนง การ
เลื่อนตําแหนง การขึ้นคาจาง หรือการเพิม่ คาจางประจําป การตอสัญญาจาง รวมทั้งการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย”
เมื่อพิจารณาตามขอ 14 และขอ 17 แหงขอบังคับดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา
การเพิ่มคาจางประจําปของพนักงานใหอธิการบดีเปนผูอ นุมัติ แตในกรณีที่ลาออกแลวกลับเขามาบรรจุเปน
พนักงานเงินรายไดหรือเงินงบประมาณในตําแหนงเดิม สังกัดเดิม แลวจะขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอ
เพื่อประเมินเพิ่มคาจาง หรือเพื่อยกเวนการประเมินทดลองการปฏิบตั ิงานนั้น ไมอยูในอํานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมิไดออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขให
อํานาจคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา
ดังนัน้ จึงเห็นควรนําเรื่องการนับระยะเวลาการปฏิบตั งิ านของพนักงานเงินรายได
รวมกับการปฏิบัตงิ านของพนักงานเงินงบประมาณเพือ่ ประเมินเพิ่มคาจาง และการยกเวนการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา และออกประกาศ หลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขการนับ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานตอเพื่อประเมินเพิ่มคาจาง และการยกเวนการทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการ โดยให
อํานาจคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

3.4 ขอประเมินเพื่อเขาสูตาํ แหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552
มีมติใหสํานักวิทยบริการ เสนอเหตุผล ความจําเปน เพื่อขอกําหนดตําแหนงอัตราบรรณารักษเชีย่ วชาญ
ระดับ 9 พรอมทั้งปริมาณงาน คุณภาพงานในหนาที่ ความยากงาย และความซับซอนของงาน แลวนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 และการแตงตั้ง
บุคคลเขาสูตําแหนงดังกลาว นั้น
บัดนี้ สํานักวิทยบริการ ไดนําเสนอเหตุผลความจําเปนเพื่อขอกําหนดกรอบอัตรา
บรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 เพื่อทําหนาที่ในการผลักดันภารกิจตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการ ให
สอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1) ภารกิจดานการสงเสริมการเรียนการสอน (ตามรายละเอียดแนบ)
/2) ภารกิจ...

-52) ภารกิจดานการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม (ตามรายละเอียดแนบ)
3) ภารกิจดานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตามรายละเอียด
แนบ)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
กําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ เชีย่ วชาญ ระดับ 9 หากเห็นชอบจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. หลักเกณฑการพิจารณา ตามขอ 2 แหงประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.10.1/6969 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเลิกระดับแลว
มติที่ประชุม
ดังนัน้ สมควรกําหนดเฉพาะตําแหนงผูเชีย่ วชาญ แตเนือ่ งจากตองมีองคประกอบของมาตรฐานภาระงาน
และความจําเปนตองมีตาํ แหนงดังกลาว จึงขอให สํานักวิทยบริการ นําเสนอเหตุผลและความจําเปนของ
หนวยงานที่ตอ งมีบรรณารักษ เชี่ยวชาญ กําหนดภาระงาน ตัวชี้วดั ภาระงานของหนวยงาน ลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4

เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ขาราชการใหดํารง
ตําแหนงชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. ตามที่ นางเกษร จรัญพรหมสิริ ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 สังกัด
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี ไดยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบุคลากร
ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
มีมติใหผูที่ยนื่ ขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนด
เดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมิน
คุณลักษณะเพิม่ เติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผู
เหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางเกษร จรัญพรหมสิริ ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 15
/อัตรา...

-6อัตรา 23,990.-บาท สังกัดโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงบุคลากร 7
ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 23,990.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่
23 มิถุนายน 2552
มติที่ประชุม
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2. ตามที่ วาที่รอยตรี วัฒนา จําเริญ ตําแหนงวิศวกรไฟฟา 6 ระดับ 6
สังกัดโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนด
ตําแหนงวิศวกรไฟฟา ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผูที่ยนื่ ขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ วิธีการ
ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิม่ เติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให วาที่รอยตรีวฒ
ั นา จําเริญ ตําแหนงวิศวกรไฟฟา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 25 อัตราเงินเดือน 22,220.-บาท สังกัดโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม
สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงวิศวกรไฟฟา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 22,250.-บาท
เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม
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3. ตามที่ นายนุกุล มงคล ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 สังกัด
โครงการจัดตัง้ กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผทู ี่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ วิธีการ
ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิม่ เติม นั้น
/บัดนี้...

-7บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายนุกุล มงคล ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
206 อัตราเงินเดือน 20,180.-บาท สังกัดโครงการจัดตัง้ กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
อธิการบดี ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 20,180.-บาท เลขที่
ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม
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4. ตามที่ นางเกษมณี โสภาณเวช ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
มีมติใหผูที่ยนื่ ขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนด
เดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมิน
คุณลักษณะเพิม่ เติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวา
เปนผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางเกษมณี โสภาณเวช ตําแหนงนักวิชาการพัดสุ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 160 อัตราเงินเดือน 20,990.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 20,900.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
มติที่ประชุม
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4.2 ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 7 – 8
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สงประวัติและผลงานของ นางสาวรจนา เมษาคุณ
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6 เลขที่ตําแหนง 48 สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
ขอรับการประเมินเพื่อกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ระดับ 7-8

/ขอมูลประกอบ...
-8ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เดิมกรอบตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ระดับ 7-8 กําหนดไวที่งาน
พัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
2. สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ไมมีตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ทั้งตําแหนงวาง
และมีคนครอง จึงยังไมไดกําหนดกรอบตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ
ระดับ 7-8 ไว
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติใหดาํ เนินการประเมินผลงานของบุคคลดังกลาว หาก
ผานการประเมินแลวเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
1. ตัดโอนบุคคลดังกลาวไปสังกัด ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
หรือ
2. ใหบุคคลดังกลาวมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.12/57 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552
2. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.12/117 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
3. กรอบอัตรากําลังที่ไดรับการอนุมัติชํานาญการ
4. มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการระดับ 7-8
5. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1147/2548 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
มติที่ประชุม
อนุมัติ โดยใหกรอบอัตราดังกลาวสังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี หาก
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประสงคใหบุคคลดังกลาวขางตนไปชวยปฏิบตั ิงาน ใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป

4.3 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
คณะบริหารศาสตร ประสงคเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาสังคมศาสตร ใหกับ นางสาวฉวีวรรณ อินทนนท ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ซึ่งมีผลงานตามขอ 5
ของระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 คือ

/1. คิดคน...
-91. คิดคนความรู ระบบ กรรมวิธีหรือประดิษฐสิ่งใหมเปนผลสําเร็จ
2. ปรับปรุงความรู ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐใหดีขึ้นกวาเดิมเปนอันมาก
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เปนอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งตองเสนอชื่อและผลงานของผูสมควรไดรับพระราชทานไปยังสํานักงาน ก.พ. กอนเดือน
เมษายนของทุกป
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ใหกับ นางสาวฉวีวรรณ อินทนนท หากที่ประชุมเห็นชอบจะ
ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ.2521
ขอ 3 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เปนเหรียญซึ่งพระมหากษัตริ ยพระราชทานแกทหาร
ตํารวจ ขาราชการและประชาชน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาอันไดแสดงใหประจักษเปนพิเศษแลว
เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแกผไู ดรับพระราชทาน
ขอ 5 ผูซึ่งจะไดรับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาจะตองมี
ผลงานประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้
(1) คิดคนความรู ระบบ กรรมวิธีหรือประดิษฐสิ่งใหมเปนผลสําเร็จ
(2) ปรับปรุงความรู ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐใหดีขึ้นกวาเดิมเปนอันมาก
(3) ไดแสดงใหเปนที่ปรากฏวามีฝมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา
ทั้งนี้ ผลงานดังกลาวจะตองแสดงใหประจักษเปนพิเศษวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ประเทศชาติ
ขอ 6 สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ทียบเทามหาวิทยาลัยเปนผูเสนอชื่อผูซึ่ง
สมควรจะไดรับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตอคณะกรรมการพิจารณาการ
ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ขอ 11 การพิจารณาผลงานของผูซึ่งสมควรจะไดรับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา ใหพจิ ารณาตามสาขาวิชาสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขารวมกันดังตอไปนี้
1. มนุษยศาสตร
2. ศึกษาศาสตร
3. วิจิตรศิลป
4. สังคมศาสตร
5. นิติศาสตร
/6. วิทยาศาสตร...

-106. วิทยาศาสตร
7. วิศวกรรมศาสตร
8. แพทยศาสตร
9. เกษตรศาสตร หรือ
10. สาขาวิชาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา พิจารณาเห็นสมควร
2. ผลงานของ นางสาวฉวีวรรณ อินทนนท มีงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง และงานคนควา จํานวน 1 เรื่อง
ดังนี้
1. งานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพตลาดกกยาง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ป 2550 โดยมีสวนรวมในการงานวิจยั 30
เปอรเซ็นต
2. งานวิจยั เรื่อง การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมง
เพื่อการสงออกไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ป 2550 โดยมีสวนรวมใน
งานวิจยั 20 เปอรเซ็นต
3. งานวิจยั เรื่องกลยุทธการจัดการวิกฤติการณน้ํา (Management Strategies for
Water Crisis) ซึ่งไดนําเสนอในงานประชุมวิชาการศาสตรการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(National Conference on Management Sciences and Resource Management) ของคณะบริหารศาสตร
ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 โดยมีสวนรวมงานวิจัย 100 เปอรเซ็นต
4. งานคิดคนกระบวนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ โดยอาจารยมีบทบาทเปน
พี่เลี้ยงใหนักศึกษาพัฒนาความรูและกระบวนความคิดประยุกตใชในสถานการณจริง ซึ่งผลทําใหนักศึกษาได
มีพัฒนาการเรียนรูไดเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยสามารถประยุกตความรูใชกับธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีได
อยางดียิ่ง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แบบประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ
2. แบบเสนอผลงานวิจัย
มติที่ประชุม
ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ รวบรวมรายชื่อและผลงานผูไ ดรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และศึกษาขั้นตอน วิธีการพิจารณา และคุณภาพของผลงาน จากหนวยงาน
อื่น เพื่อประกอบการประชุมพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในคราวหนา

/4.4 การปรับสถานภาพ...
-114.4 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช
เงินรายได
ร องอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจาง
ชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร ไดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานเรียบรอยแลว จํานวน 2 ราย ดังตอไปนี้
ลําดับ
ที่
1
2

ชื่อ - สกุล
นางสาวกาญจนา พานแกว
นายเอกรัฐ ศรีออน

ตําแหนง
ครู
ครู

กอนปรับ
คาจาง
สวัสดิการ
8,670.8,670.-

หลังปรับ
คาจาง
สวัสดิการ
8,670.3,180.8,670.3,180.-

ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2552
1 ตุลาคม 2552

ขอเสนอเพื่อพิจารณา
คณะวิศวกรรมศาสตร สงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ 8 ตุลาคม
2552 และเปนการดําเนินการตามขอ 28 แหงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการ
สอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดใหผูที่ยื่น
เรื่องขอปรับสถานภาพและไดมีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินกอนหนาประกาศนี้บังคับใช ใหมีสิทธิ
ปรับสถานภาพเปนพนักงาน โดยนําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549 มาบังคับใช
ดังนัน้ จึงเห็นควรอนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในถาบันอุดมศึกษา
โดยใชเงินรายได ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได จะดําเนินการปละ 2 ครั้ง ตาม
รอบการปรับเพิ่มคาจาง ดังนั้น หากหนวยงานประสงคจะปรับสถานภาพลูกจาง ใหสงเอกสารการขอปรับ
สถานภาพและผลการประเมินวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมที่จะปรับสถานภาพ ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปรับสถานภาพ วันที่ 1 เมษายนของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
ครั้งที่ 2 ปรับสถานภาพ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป
หมายเหตุ หากสงเอกสารไมทันกําหนด จะปรับสถานภาพใหในรอบตอไป
/2. คณะวิศวกรรมศาสตร...

-122. คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการแตงตั้งกรรมการประเมิน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) แตงตั้งกรรมการประเมิน ราย นางสาวกาญจนา พานแกว เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2551 และสงผลการประเมินใหโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552
2) แตงตั้งกรรมการประเมิน ราย นายเอกรัฐ ศรีออน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551
และสงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2552
3) ยืนยันที่จะปรับสถานภาพในตําแหนงครู
อนุมัติใหปรับสถานภาพ และใหเปลี่ยนชือ่ ตําแหนงเปนชื่อตําแหนงผูป ฏิบตั ิงาน
มติที่ประชุม
วิทยาศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนสายงานและชื่อตําแหนงของขาราชการพลเรือนและพนักงาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรที่ไดดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงแลว

4.5 ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทดแทน
อัตราวาง
1. คณะศิลปศาสตร ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ของ นางสาวอรุณี ยี่ทอง โดยมี
เงื่อนไขการบรรจุคือ “ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางดานภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดี
อังกฤษ วรรณคดีอเมริกนั วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ”
2. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราขาราชการพลเรือนที่วางลง ดังนี้
1) ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราขาราชการพลเรือนของ
ผูชวยศาสตราจารยกอปร ศรีนาวิน ซึ่งโอนยายไปสังกัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวนั ที่ 15 ตุลาคม
2552 เงื่อนไขการบรรจุ คือ “ปริญญาเอก ทางวิศวกรรมไฟฟา”
2) ตําแหนงอาจารย เพื่อทดแทนอัตราขาราชการพลเรือนของ นายเขษมพงษ
สงสอน ซึ่งโอนยายไปสังกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2552 เงื่อนไขการบรรจุ คือ “ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางวิศวกรรมเครื่องกล”
3) ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร เพื่อทดแทนอัตราขาราชการพลเรือนของ
นายอรุณ อุน ไธสง ซึ่งโอนยายไปสังกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร ตั้งแตวนั ที่ 2 ตุลาคม 2552
เงื่อนไขการบรรจุ คือ “อนุปริญญาหรือเทียบเทา”

/มติที่ประชุม...
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อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การเลื่อนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น 3 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

5

18,000

6

19,020

- ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2549

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป

5

20,830

6

23,110

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552

นักวิทยาศาสตร

5

22,220

6

23,990

- ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2552

ชื่อ - สกุล

1

สํานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน
นางนิตยา ศรีใส

2

คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางรุจิรา โชคสวัสดิ์

3

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาฟสิกส
นายสายชล พิมพมงคล

มติที่ประชุม

ขั้น

หมายเหตุ

รับทราบ

5.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 4 ราย คือ
1. นายรักเกียรติ จิตคติ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ระดับ 5 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Material
Science เนน Nanotechnology ณ University of Durham สหราชอาณาจักร ดวยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552

/2. นางสาวจิรัชยา...
-142. นางสาวจิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Numerical Analysis ณ University of Durham สหราชอาณาจักร ดวยทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 9
ตุลาคม 2552
3. วาที่รอยโทภณัฐ กวยเจริญพานิชก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ไดรับ
อนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวย
ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว ไดศึกษาครบตามหลักสูตรขณะนี้อยูระหวางรอตีพิมพ
เผยแพรและขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 16
ตุลาคม 2552
4. นายพิทักษ สิงหทองลา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพืชสวน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว ไดศึกษาครบ
ตามหลักสูตรและอยูระหวางทําวิทยานิพนธ จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 แนวทางปฏิบตั ิในระหวางการเตรียมดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม เพื่อเปน
การเตรียมการใหการจัดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเขาสูตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป
พรอมแจงวา ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 การดําเนินการบริหารงานบุคคลที่มีผลกระทบสิทธิประโยชน
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม นั้น
เนื่องจากขณะนี้ การปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง รวมทั้งการ
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษาอยูระหวางนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

/ดังนั้น…
-15ดังนั้น เพื่อมิใหการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลมีผลกระทบกับการไดรับสิทธิ
ประโยชนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดแจงแนวทางปฏิบัติในระหวางการเตรียมดําเนินการ
ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษารับเรื่องของขาราชการดังกลาวไวกอน สวน
การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการใด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงใหทราบตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
- สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509(2)/ว 1372
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8 ราย ดังนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เลขที่

คาจาง
เดือนละ

สวัสดิการ

257

9,700.-

5,446.-

ตั้งแตวันที่

เงินงบประมาณ
1 น.ส.นิภาพร
คําหลอม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

หมายเหตุ ทดแทนอัตรา ผศ.วรรณวไล

และความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร

อธิวาสนพงศ

5 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2 น.ส.สุธิดา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

ตันเลิศ

สาขาประวัติศาสตรเอเชีย

สํานักงานเลขานุการ

หมายเหตุ ทดแทนอัตรา นายจักรฤทธิ์

ตะวันออกเฉียงใต

คณะศิลปศาสตร

อุทโธ

256

9,700.-

5,446.-

20 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
3 น.ส.ลออง
ผโลดม

B.Eng. In Mechanical
Engineering with Design,
Materials and Manufacture
Second Class Honoure
University of Manchester
Institute of Science and
Technology

อาจารย

83

7,940.-

4,452.-

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1 กรกฎาคม 2552 – 30 กันยายน
2553

คณะวิศวกรรมศาสตร

หมายเหตุ นักเรียนทุน

/4. นางสาวเมทินี...
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ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เลขที่

คาจาง
เดือนละ

สวัสดิการ

81

9,700.-

5,446.-

ตั้งแตวันที่

4 น.ส.เมทินี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

มาเวียง

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

12 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน
2560

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะเกษตรศาสตร

หมายเหตุ นักเรียนทุน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาจารย

สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร

ภาควิชาเคมี

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะวิทยาศาสตร

เกษตรศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

สาขาสงเสริมการเกษตร

งานกิจการนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย

สํานักงานอธิการบดี

เงินรายได
5 น.ส.ปุญญานิช
อินทรพัฒน

6 นายชาญชัย
พลสินธุ

473

13,110.-

7,420.-

24 กันยายน 2552 – 30 กันยายน
2553

476

7,940.-

3,180.-

1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

474

9,700.-

5,446.-

15 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน
2553

452

9,700.-

5,446.-

12 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน
2553

ธรรมาธิราช
7 น.ส.สวนันท
สุวรรณราช

8 น.ส.อิสรี
รอดทัศนา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารย
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.5 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจําป 2553

ประธาน กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจําป 2553 เปน
วันศุกรสัปดาหที่สองของทุกเดือน ดังนี้

/ครั้งที่...

-17ครั้งที่

วัน เดือน ป

ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 7/2553
ครั้งที่ 8/2553
ครั้งที่ 9/2553
ครั้งที่ 10/2553
ครั้งที่ 11/2553
ครั้งที่ 12/2553

วันศุกรที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
วันศุกรที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา

11.00 น.

.
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

-18-

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
10/2552

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

