รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 1/2553
วันศุกรที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
4. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายปรีชา บุญทํานุก
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
7. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี กงเพชร
8. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
9. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
10. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
นางสาวศุภลักษณ มาคูณตน
11. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
12. ประธานสภาอาจารย
รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
14. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
15. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะรัฐศาสตร
2. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
ผูรวมประชุม
1. นางสุรีย ธรรมิกบวร
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นางชวนพิศ อันพิมพ

รองศาสตราจารยธงชัย วงศชัยสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน

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

รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
บุคลากร 6 ระดับ 6
/4. นางสาวสิริรัตน...

-24. นางสาวสิริรัตน วงษทอง

บุคลากร

เริ่มประชุมเวลา

09.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2552
เมื่อวันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2552
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2552 วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2552
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ ระดับ 9
สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2552 มีมติสมควรใหกําหนดตําแหนงผูเชีย่ วชาญ แตเนือ่ งจากตองมีองคประกอบของมาตรฐาน
ภาระงานและความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว จึงขอใหสํานักวิทยบริการ เสนอเหตุผล ความจําเปนของ
หนวยงานที่ตอ งมีบรรณารักษ เชี่ยวชาญ กําหนดภาระงาน ตัวชีว้ ัดภาระงานของหนวยงาน ลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา นั้น
บัดนี้ สํานักวิทยบริการ ไดนําเสนอเหตุผลและความจําเปนของหนวยงานที่ตองมี
บรรณารักษ เชี่ยวชาญ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ เชีย่ วชาญ ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน
2. ภาระงานของหนวยงาน
3. ตัวชี้วดั ภาระงานของหนวยงาน
4. ลักษณะหนาทีร่ ับผิดชอบและคุณภาพของตําแหนง
/รองอธิการบดี...

-3รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาขอมูล
ประกอบการพิจารณาขอกําหนดกรอบบรรณารักษ เชีย่ วชาญ ระดับ 9 หากเห็นชอบจะไดนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. หลักเกณฑการพิจารณา ตามขอ 2 แหงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.10.1/6969 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
3. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.10.1/7584 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให สํานักวิทยบริการ ดําเนินการ ดังนี้
1. ใหวิเคราะหโครงสรางและภาระงาน ตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ วาจะมีไดกี่
ตําแหนง
2. ใหเพิ่มลักษณะงานของตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ ดาน การสรางระบบใหม
การสรางศาสตรความรู และ E - Libraly
3. รวบรวมขอมูลภาระงานของตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย
ในเบื้องตนใหเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณากําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ
เชี่ยวชาญ หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงเสนอเพื่อขอคัดเลือกหรือประเมินคนเขาสูตําแหนงตอไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ ขาราชการใหดํารง
ตําแหนงชํานาญการ ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 2 ราย
1. ตามที่ นางสุจิตร อุตรมาตย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชหลักเกณฑ วิธกี าร ก.ม.
และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ
ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นั้น
/บัดนี้...

-4บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสุจติ ร อุตรมาตย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 81 อัตรา 26,620.-บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 26,620.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2552
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2. ตามที่ นางปทุมทิพย ผลโยญ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชหลักเกณฑ วิธกี าร ก.ม. และมหาวิทยาลัย
กําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ไดกําหนดให
ประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางปทุมทิพย ผลโยญ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
281 อัตรา 22,250.-บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร
7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 22,250.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่
27 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

อนุมัติ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวน 1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารยเมชฌ
สอดสองกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน
/มติที่ประชุม...

-5มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 เลื่อนระดับขาราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป เนื่องจากไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ และตําแหนง
ประสบการณ ใหไดรับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 2 ราย ดังนี้
1. เลื่อนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ จํานวน 1 ราย คือ
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย
นางสาวอารีรัตน
วงศสุวรรณ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
ชํานาญการ

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

7

20,220

8

ขั้น

หมายเหตุ

20,520 - ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

2. เลื่อนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปจากประเมินเพื่อเลื่อนระดับใหสูงขึ้น ตําแหนง
ประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

4

18,910

5

ขั้น

หมายเหตุ

สํานักงานอธิการบดี
งานสารบรรณ กองกลาง
1

นางศิริวิมล
พานิชพันธ

มติที่ประชุม

ผูปฏิบัติงาน
บริหาร

19,420 - ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2552

รับทราบ
/5.3 บุคลากร...

-65.3 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย คือ นางสาวสิริวงษ หงษสวรรค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ณ University of Social Science and Humanities, VNU ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย ไดสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการ ตั้งแตวนั ที่ 21 ธันวาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

6.1 ขออนุมัติเปดสอบแขงขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน
ประจําป 2553
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดออกประกาศหลักเกณฑ และวิธีการสอบสําหรับ
ลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยใหโครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาทีด่ ําเนินการสอบแขงขันปละ 1 ครั้ง ซึ่งหนวยงานที่ประสงคในการเปดสอบจะตองมีกรอบอัตรากําลัง
กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณเงินรายไดประจําป แลวแจงความประสงคในการเปด
สอบแขงขัน คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ภาระงานที่มอบหมาย ความรูความสามารถที่ตองการ ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ตําแหนงที่ขอเปดสอบจะตองเปนตําแหนงที่
เทียบเคียงกับชื่อตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือชื่อตําแหนงทีม่ ีชื่อเทียบเคียงกับชื่อ
ตําแหนงลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปรับสถานภาพเปนพนักงานสําหรับผูที่สอบผาน
ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกป
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงไดรวบรวมตําแหนงตามหนวยงานที่ขออนุมัติ
เปดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารและคาจางที่ไดรับการบรรจุคือคาจาง ณ วันที่ 31 มีนาคม ของ
ปงบประมาณที่ไดรับการบรรจุรายละเอียดตาง ๆ ตามประกาศหลักเกณฑ ดังกลาวขางตนแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเปน 2 กรณี คือ
1. ขออนุมัติเปดสอบแขงขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน
จํานวน 17 ตําแหนง 39 อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบทาย
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/ 2. พิจารณา...

-72. พิจารณากําหนดเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนงในการเปดสอบของคณะวิทยาศาสตร
จาก ตําแหนงผูชวยสอน เพื่อกําหนดตําแหนงในการขออนุมัติเปดสอบในครั้งนี้ตามสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร
สถิติ และคอมพิวเตอร เห็นสมควร กําหนด เปน ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร หรือ อื่น ๆ................
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เดิม ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนด ชื่อ สายงาน ชวยสอน ชื่อตําแหนง ครู แต
ในปจจุบนั ก.พ.อ. ไดยุบเลิกตําแหนง ตามหนังสือ ที่ ศธ 0509.4/ว 2 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550
2. จากการสอบถามเจาหนาทีบ่ คุ คลคณะวิทยาศาสตร ณ ปจจุบันจางปฏิบตั ิงานใน
สายชวยสอน กําหนดตําแหนงในแตละภาควิชา ดังนี้
1) ภาควิชาฟสิกส จางเปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร
2) ภาควิชาคณิตศาสตร จางเปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
3) ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ จางเปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร
3. TOR ของตําแหนงผูชวยสอน
1) เตรียมการสอนวิชาปฏิบัติการ
2) ตรวจการบานรายวิชาตาง ๆ
3) รับผิดชอบในการสอน Lab และสอนเสริมจํานวน 11 รายวิชา
4. คุณวุฒิตําแหนงผูชวยสอน สังกัดคณะวิทยาศาสตร ที่จา งเขาทํางานเปนลูกจาง
ชั่วคราว และจายคาจางระดับปริญญาตรีทุกราย
เอกสารประกอบการประชุม
1. รายละเอียดประกอบการพิจารณาในการเปดสอบแขงขัน
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับ
ลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อตําแหนงสายสนับสนุน
ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่ขาดแคลน พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2552
5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง องคประกอบคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันและคัดเลือกสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552
/มติที่ประชุม...

-8มติที่ประชุม

ใหทําหนังสือสอบถามไปยัง คณะวิทยาศาสตร เพื่อหาชือ่ ตําแหนงที่เหมาะสม

เลิกประชุมเวลา

10.15 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
2/2553

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

