
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 6/2553 

วันศุกรท่ี  14  พฤษภาคม  2553  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ                   ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข         กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล         กรรมการ 
4.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร นายธนาตย  เดโชชัยพร           กรรมการ 
5.  คณบดีคณะรัฐศาสตร   รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ               กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
7.  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร               กรรมการ 
8.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นายนภดล  พฒันะศิษอุบล               กรรมการ 
9. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ    นางสาวศุภลักษณ  มาคณูตน          กรรมการ 
10.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี                    กรรมการ 
11. ประธานสภาอาจารย   รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร          กรรมการ 
12. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย  นายประจกัษ  จันทรตรี          กรรมการ 
13.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์         กรรมการ   
14.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการและ 

        เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                    ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา         ติดราชการ 
3.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ   รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิธรรม ติดราชการ 
     
ผูรวมประชุม 
1.  นางสุรีย  ธรรมิกบวร   รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
2.  นางชวนพศิ  อันพิมพ   บุคลากร  6  ระดับ  6   
3.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 

/เร่ิมประชุมเวลา...  
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี   5/2553 
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคล คร้ังที่  5/2553  วันพุธที่  21  เมษายน   2553 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 สมรรถนะสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  5/2553  เมื่อ 

วันที่  21  เมษายน  2553  ที่ประชุมไดเห็นชอบในแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามหลัก
สมรรถนะ   โดยมอบหมายให  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  นํา  Core  Competency  เสนอที่ประชุมใน
คราวหนา  และขอใหนําเสนอความคืบหนาในการดําเนินการตอที่ประชุมทุกเดือน  นั้น 
 
   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  จึงไดสรุปแนวคิดสมรรถนะ  โมเดลสมรรถนะ
ในระบบราชการพลเรือนไทย  สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจํากลุม  และการนําสมรรถนะไปใชในระบบ
การบริหารงานบุคคล  โดยเรียบเรียงจากคูมือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) 
สํานักงาน ก.พ. พ.ศ.  2550  ตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบทาย 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 

1. สมรรถนะสําหรับราชการพลเรือนไทย 
2. คูมือสมรรถนะราชการพลเรอืนไทย  (ฉบบัปรับปรุงครั้งที่ 1 ) สํานักงาน ก.พ. 

พ.ศ. 2550 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหศึกษาหลักการการจัดทําสมรรถนะประจํากลุมงาน 

/3.2  รางขอบงัคับ… 
 



- 3 - 
 
 
   3.2  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.... 
   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  5/2553  เมื่อวันที่  
21  เมษายน  2553  ที่ประชุมมีมติใหฝายเลขานุการปรับปรุงแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วา
ดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  พ.ศ.... 
   บัดนี้  ฝายเลขานุการ  ไดปรับปรุงรางขอบังคับแลว  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีความเห็นดังนี ้

1.  ขอ  2  แกไข  จาก  ใหบังคับใชตัง้แตวนัท่ี   1  ตุลาคม พ.ศ. 2552  เปน  
ใหบังคับใชตัง้แตวันถัดจากวนัประกาศ 

2. ขอ  5  ภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงวิชาการ  ใหตดัคําวา “ขั้นต่าํ”ออก  
และขอความที่ซํ้ากันกับขอ 6 ออก 

3. ขอ  5(6)  ใหตัดขอความวา “ตองเปนภาระงานที่ดาํเนินการหรือรวม
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย”  ออก 

4. ขอ  7.2 และ ขอ  7.5.2  ตัดออก  และเพื่อใหคณะสามารถไปกําหนดไดเอง  
ตามขอ 7.6  เนื่องจากคณะที่สอนวิชาท่ัวไปและมีอาจารยนอยจะสงผลกระทบ
เปนอยางมาก   

5. ขอ 11  การกําหนดภาระงานควรกําหนดเปนคาคงท่ี ไมควรกําหนดเปนชวง 
ท้ังนี้  ใหเสนอหลักการตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี ้
1.  มาตรฐานภาระงานฯ ใหยดึตามเกณฑมาตรฐานของ ก.พ.อ. เปนหลัก 
2. วิธีการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  ใหคณะเปนผูกําหนดรายละเอียด 
3. การยกเวนหรือลดภาระงานการผลิตผลงานทางวชิาการ  ใหคิดตามหลกัการ

ไดรับเงินประจําตําแหนง 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  ผลการพจิารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ 

ตามที่ นางสาวชนัญชติา  สวัสดิ์พันธ   ตําแหนงบุคลากร  6 ระดับ  6   สังกัด 
งานการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบุคลากร  ชํานาญการ  ระดับ  
7-8   นั้น   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  10/2550  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2550   มีมติใหผูที ่

/ยื่นขอ... 



- 4 - 
 
 
ยื่นขอผลงานหลังวันที่  ก.พ.อ.  มีผลบังคับใชหลักเกณฑ  วิธีการ  ก.ม.  และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไป
จนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ   ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ  ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมิน
คุณลักษณะเพิ่มเติม  นั้น 

   บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน 
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน  จึงเสนอที่ 
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิ์พันธ   ตําแหนงบุคลากร  6  ระดับ  6  เลขที่ประจํา
ตําแหนง   200  อัตรา  16,840.-บาท   สังกัดงานการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงบุคลากร     
 7  ระดับ  7  ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  16,840.-บาท   เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ท้ังนี้   ตั้งแต
วันท่ี  7  กันยายน  2552   

 

มติท่ีประชุม   อนุมัต ิ
 

4.2 การกําหนดคาตอบแทนพิเศษสําหรับอาจารย  โครงการจดัตัง้ 
คณะพยาบาลศาสตร 
 

ดวย โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  เปนคณะเปดใหมตองการอาจารยที่มี 
ประสบการณ  มีความรูความสามารรถในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปนอาจารยประจําสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร  การคิดคาตอบแทนเงินเดือนตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  4/2552  
มีผลทําใหคาตอบแทนอาจารยที่มาจากภาคเอกชนลดลงไมสอดคลองกับการคิดคาตอบแทนอาจารยพยาบาล
ซ่ึงเปนสาขาขาดแคลนและมีความตองการสูงในขณะนี้  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรมี  
ความเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  ประกอบดวยอาจารยที่มีคุณภาพ  มีประสบการณสูง  มี
ความเปนธรรมสําหรับอาจารยทุกคนในองคกร   
              โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  จึงขอเสนอการกําหนดคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับอาจารยตามหลักเกณฑที่เทียบเคียงจากระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของขาราชากรพลเรือน พ.ศ. 2552  ในกลุมที่ 3 วิชาชีพสาขาขาดแคลน  และประกาศ ก.พ. เร่ืองกําหนด
ตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  ในตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ   
   อนึ่ง  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน พ.ศ. 2548  ขอ 12 พนักงานอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ หรือเงินเพิ่มพิเศษ 
เงินประจําตําแหนง เงินคาประสบการณตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหิวทยาลัยกําหนด โดยทําเปน 
 

/ประกาศ... 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัย  และ ขอ 13  มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบสวัสดิการ ประโยชนเก้ือกูล และเงิน
ตอบแทนในลักษณะตาง ๆ แกพนักงานตามความจําเปนตามที่คณะกรรมการกําหนด และตามความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึง โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ไดเคยมีความเห็นไวแลวในกรณีการกําหนดคาครอง
ชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน  ดังนั้น  การคาตอบแทนที่คณะพยาบาลฯ ควรดําเนินการในแนวทางเดียวกัน  
คือนําเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา  และจัดทําเปนประกาศเสนอสภามหาวิทยาลัย  
พิจารณาตอไป 
   เอกสารประกอบการประชุม 

1.  แนวทางการคดิเงินเพิ่มพิเศษสําหรับอาจารยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงนิเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มเีหตุพิเศษของขาราชากร
พลเรือน พ.ศ. 2552 

3. ประกาศ ก.พ. เร่ืองกําหนดตาํแหนงและเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุพิเศษ
ของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552   
 

มติท่ีประชุม  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษ  สําหรับอาจารยคณะ
พยาบาลศาสตรท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   5.1  การจัดระบบตําแหนงลกูจางประจําของสวนราชการ 

สํานักงาน ก.พ. ไดจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการในสังกัดฝาย
บริหารที่เบิกจายเงินจากงบประมาณงบบุคลากรไว ดังนี้ 

1. จัดตําแหนงลูกจางประจําตามลักษณะงาน เปน 4 กลุมงาน มีสายงานทั้งหมดรวม 
356 สายงาน ไดแก 

1.1 กลุมงานบริการพื้นฐาน หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงาน
ใหบริการเปนหลัก หรือเปนงานพื้นฐานของสวนราชการ มีจํานวน 55 สายงาน 

1.2   กลุมงานสนับสนุน หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงานในการ
ชวยปฏิบัติ หรือสนับสนุนผูปฏิบัติภารกิจหลัก มีจํานวน 150 สายงาน 
 

/1.3  กลุมงานชาง… 
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1.3  กลุมงานชาง หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงานในการ

ปฏิบัติงานชาง ไดแก สราง ใช ซอมแซม ปรับแก ติดตั้ง ประกอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ มีจํานวน 
141 สายงาน 

1.4  กลุมงานเทคนิคพิเศษ หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงานที่ตอง
ใชความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะในการปฏิบัติงาน 
มีจํานวน 10 สายงาน 

2.. กําหนดระดับชั้นงานของตําแหนงในแตละกลุมงาน ดังนี ้
2.1  กลุมงานบริการพื้นฐาน มีระดับชั้นงานไมเกนิ 2 ระดับ ไดแก 

- ระดับ บ 1 เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน 
- ระดับ บ 2 หรือ บ 2/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหวัหนางาน 
2.2  กลุมงานสนับสนุน มีระดับชั้นงานไมเกิน 4 ระดับ ไดแก 

- ระดับ ส 1 เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน 
- ระดับ ส 2 หรือ ส 2/หวัหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหวัหนางาน 
- ระดับ ส 3 หรือ ส 3/หวัหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญงานสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 
- ระดับ ส 4 หรือ ส 4/หวัหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญงานสูงมาก หรือเปนตําแหนงหวัหนางาน 
2.3  กลุมงานชาง มีระดับชั้นงานไมเกนิ 4 ระดับ ไดแก 

- ระดับ ช 1 เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน 
- ระดับ ช 2 หรือ ช 2/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหวัหนางาน 
- ระดับ ช 3 หรือ ช 3/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญงานสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 
- ระดับ ช 4 หรือ ช 4/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญงานสูงมาก หรือเปนตําแหนงหวัหนางาน 
2.4  กลุมงานเทคนิคพิเศษ มีระดับชั้นงานไมเกิน 3 ระดับ ไดแก 

- ระดับ ท 1 เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะ 
- ระดับ ท 2 หรือ ท 2/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษ

และความสามารถเฉพาะอยางสูง หรือเปนตําแหนงหวัหนางาน 
/ระดับ ท 3... 
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- ระดับ ท 3 หรือ ท 3/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษ

และความสามารถเฉพาะอยางสูงมาก หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน โดยมีรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนงในแตละระดับชั้นงาน 

3. การใชช่ือตําแหนงลูกจางประจําซึ่งไมไดทําหนาที่หัวหนางาน ใหใชตามชื่อสายงานและ
ระดับชั้นงาน เชน “พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 1” สวนตําแหนงซึ่งทําหนาที่หัวหนางาน ใหใชช่ือสายงาน
และระดับชั้นงาน เชน “พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2/หัวหนา” หรืออาจใชช่ือตําแหนงทางการบังคับบัญชา
โดยระบุคําวา “หัวหนา” และชื่อสายงาน (ไมตองระบุระดับชั้นงาน) เชน “หัวหนาพนักงานขับรถยนต” 

4. การจัดตําแหนงลูกจางประจําจากระบบเดิมเขาสูกลุมงานและระดับชั้นงานตามระบบ
ตําแหนงใหมนี้ ใหจัดตามชื่อตําแหนงและระดับชั้นงาน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางเทียบตําแหนง
ลูกจางประจําตามระบบใหมกับระบบเดิม  

5. กําหนดใหระบบตําแหนงลูกจางประจําตามหนังสือฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2553 เปนตนไป 

6.  การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตามระบบนี้ เชน การปรับระดับชั้นงานการเปลี่ยน
ช่ือตําแหนง สายงาน หรือกลุมงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. จะกําหนดตอไป 

7.  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การกําหนดอัตราคาจางของตําแหนงและ
การบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําในตําแหนงที่กําหนดใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
เอกสารประกอบการประชมุ 
- สําเนาหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 เร่ือง การจัดระบบตําแหนง

ลูกจางประจําของสวนราชการ ดังมีส่ิงที่สงมาดวย  ดังนี้  
1. รายชื่อตําแหนงลูกจางประจําจําแนกตามกลุมงาน  
2. หนาที่โดยยอของตําแหนงลูกจางประจํา  
3. ตารางเทียบตําแหนงลูกจางประจําตามระบบใหมกับระบบเดิม 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.2   เล่ือนระดับขาราชการ 

      รองอธิการบดีฝายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ 
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป   เนื่องจากไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป  แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงชํานาญการ  และตําแหนงประสบการณ ใหไดรับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  14  ราย  ดังนี ้

/1. เลื่อนระดับ... 
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1.  เล่ือนระดับขาราชการเงินเดอืนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป  จํานวน  10  ราย  คือ 
 
ลําดับ เลื่อน 

ท่ี เปน 

  

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ  ขั้น  

ระดับ 

 ขั้น  หมายเหตุ 

  คณะวิทยาศาสตร             

  ภาควิชาคณิตศาสตรสถิติ             

  และคอมพิวเตอร             
1 นางสาวสุรีรัตน อาจารย 6 15,410  7 15,410   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

    อารีรักษสกุล กองโลก             

                

2 ภาควิชาเคมี ผูชวยศาสตราจารย 7 18,910  8 18,910   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

  นายสุวัฒน  ผาบจันดา             

                

3 นางสาวอริสรา  อิสสะรีย อาจารย 6 
   

15,780  7 
   

15,840   - ใหไดรับเงินเดือนขั้น 15,840   

              เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น 

              15,780 บาท 

               - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

                

  ภาควิชาฟสิกส            
4 นายชาญเรืองฤทธิ์ จันทรนอก ผูชวยศาสตราจารย 7 18,910  8 18,910   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

                

  คณะวิศวกรรมศาสตร             

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             

5 นายระพีพันธ  ปตาคะโส ผูชวยศาสตราจารย 7 18,910  8 18,910   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

                

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาฯ             

6 นางสาวบงกช  สุขอนันต อาจารย 6 15,410  7 15,410   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

                

  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล             

7 นายบรรชา  บุดดาดี ผูชวยศาสตราจารย 7 18,910  8 18,910   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

                

  คณะศิลปศาสตร             

8 นางสาวปรียาภรณ เจริญบุตร อาจารย 6 15,410  7 15,410   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

                

/ลําดับที่ 9… 
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ลําดับ เลื่อน 

ท่ี เปน 

  

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ  ขั้น  

ระดับ 

 ขั้น  หมายเหตุ 

  คณะศิลปศาสตร             

9 นายเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูชวยศาสตราจารย 7 19,350  8 19,440   - ใหไดรับเงินเดือนขั้น 19,440 

              เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 

              19,350 บาท 

               - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

10 นางสาวณัฎยา  ศรีศักดา อาจารย 6 15,410  7 
            
15,410   - ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2553 

               

 
2.  เล่ือนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ  จํานวน 3  ราย 

 
ลําดับ เลื่อน 

ท่ี เปน 

  

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ  ขั้น  

ระดับ 

 ขั้น  หมายเหตุ 

  สํานักงานอธิการบดี             

  กองแผนงาน             

1 นางนิตยา  ศรีใส นักวิเคราะหนโยบาย 7 26,179  8 27,550   - ตั้งแตวันที่  29 ตุลาคม 2552 

    และแผน           

    ชํานาญการ           

  คณะเกษตรศาสตร             

  สํานักงานคณบดี             

2 นางเบญจมาศ บุญเจริญ นักวิชาการศึกษา 7 26,179  8 27,550   - ตั้งแตวันที่  29 ตุลาคม 2552 

    ชํานาญการ           

                

  คณะวิทยาศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

3 นายประจักษ  จันทรตรี ผูปฏิบัติงาน 7 21,980  8 22,690   - ตั้งแตวันที่  27 ตุลาคม 2552 

    วิทยาศาสตร           

    ชํานาญการ           

        

 
/3.เล่ือนระดับ... 
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3.  เล่ือนระดับขาราชการเงินเดอืนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปจากการประเมินเพื่อเล่ือนระดับใหสูงขึ้น  
ตําแหนงประสบการณ  จํานวน 1  ราย  คือ 

 
ลําดับ เลื่อน 

ท่ี เปน 

  

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ  ขั้น  

ระดับ 

 ขั้น  หมายเหตุ 

  สํานักงานอธิการบดี             

  กองคลัง             

1 นางพัชรียา  มิ่งขวญั ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 
         
17,890  5 

            
19,080   - ตั้งแตวันที่  21 ตุลาคม 2552 

                

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

5.3  บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร 

ลาศึกษา  จํานวน  1 ราย  คือ  นายนวิทย   เอมเอก    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะบริหารศาสตร  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการ   ณ  
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ   ดวยทนุสวนตวั  มีกาํหนด  3  ป  ตัง้แตวันที่  1  เมษายน  
2553  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2556  โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ  13,742.-  บาท   

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.4  บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิงาน 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  จํานวน   1  ราย  คือ  นางสาวสนม   โนนกลาง   ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   คณะวิทยาศาสตร    ไดรับอนุมัติ
ใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา        Genetic  and  Protein  Engineering  เนน  Saccharomyces  
Cerevisiae  ณ  Yamaguchi  University  ประเทศญี่ปุน  ดวยทุนรัฐบาลญี่ปุน (ทุนประเภท 2)  และอนุมัติให
ทําวิจยัหลังปริญญาเอก  ณ  Department  of Applied  Chemistry, Faculty of Engineering,  Yamaguchi  
University  ประเทศญี่ปุน  ดวยทุนอาจารย ที่ปรึกษา (ทนุประเภท 2)   ไดสําเร็จการศึกษาและทําการวิจัย
เสร็จสิ้นแลว  จึงรายงานตวักลับเขาปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2553 

/มติท่ีประชุม... 
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5.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏบิัติงานของพนักงานที ่
มีอายุ  60  ปขึน้ไป 
    
   ตามที่  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ไดจาง  รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิ
พินิจธรรม  เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุ  60  ปขึ้นไป  เนือ่งจาก ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่มีอายุ  60  ปขึ้นไป  พ.ศ.  2549  กําหนดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่มอีายุ  60  ปขึ้นไป  โดยใหกระทําปละหนึ่งครั้ง  แลวรายงานผลการประเมินตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ  นั้น 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยมีอธิการบดี เปน
ประธาน  รองอธิการบดีฝายบริหาร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  เปน
กรรมการ  ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงานแลวเหน็วาเหมาะสม 
 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.30  น.   
 
...........................................     ......................................... 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
7/2553    
 

………………………………… 
 ( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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