
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 คร้ังที่  9/2548   

วันพฤหัสบดทีี่  1  กันยายน  พ.ศ. 2548  เวลา  09.30 น.   
ณ  หองประชุมอุบล 2  ชัน้ 4  สํานักงานอธิการบดี  
------------------------------------------------------------------ 

 
ผูมาประชุม 
 1.  อธิการบดี     ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ  ประธานกรรมการ 
 2  (แทน)รักษาราชการแทน 

    คณบดีคณะเกษตรศาสตร   นายกังวาน  ธรรมแสง   กรรมการ 
 3.  (แทน)คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร  ผศ.อดุลย  จรรยาเลศิอดุลย  กรรมการ  

4.  (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร  นายศักดิ์สิทธิ ์ ศรีภา   กรรมการ 
5.  (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

การสาธารณสขุ    นางสาวนันทยิา  วงศมุกดา  กรรมการ 
6.  คณบดคีณะนิติศาสตรและรฐัศาสตร  นายสมบัติ  วอทอง     กรรมการ 
7.  ประธานสภาอาจารย    ผศ.จุฑามาส  จิตตเจริญ   กรรมการ 
8.  (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นางเกษร  จรัญพรหมสิริ   กรรมการ 

  9.  รองอธิการบดีฝายบรหิาร   ผศ.ทวคีูณ  สวรรคตรานนท  กรรมการ   
                                                                                                           และเลขานุการ 

 10. ผูอํานวยการกองกลาง   นางนลินี ธนสนัต ิ            ผูชวยเลขานกุาร 
 
ผูรวมประชมุ 
 1.  นางสาวสิริพัฒน  ลาภจิตร   แทนผูชวยอธกิารบดีฝายวชิาการ 
 2.  นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป       รักษาการในตาํแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่ 
  
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 
 
                                            /ระเบยีบวาระ….. 
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ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  8/2548  
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล  ครั้งที ่8/2548  เม่ือวันที่  4  สิงหาคม  2548 
 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1  ขอความเปนธรรมในการพิจารณาและทบทวนมติการขอปรับเปลี่ยนตําแหนง  
       นางทัศนีย  บุญเชื่อม 

   สืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2548 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 
2548  มีมติไมอนุมัติให  นางทัศนีย  บญุเชื่อม   เปลีย่นตําแหนงจากพนักงานธุรการ 5  ระดับ 5  เปนนักวชิาการ-
เงินและบัญชี 5  ระดับ 5  เน่ืองจากขอมูลสวนบุคคลของ  นางทัศนีย  บุญเชื่อม    ไดแก   ระยะเวลาในการปฏิบตัิ
หนาที่ดานการเงินและบัญชี  เพียง  2 ปเศษ      และการดํารงตําแหนงพนักงานธุรการไมสอดคลองกับมต ิอ.ก.ม.
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งที่  8/2538   อีกทั้งคุณวุฒิไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการเงนิและ
บัญชี   ดังนั้น  เหตุผลความจําเปนของตนสังกัดและความเห็นของคณะกรรมการประเมินจึงยังไมเพียงพอตอการ 
พิจารณายกเวนคุณสมบตัิเกี่ยวกับคุณวฒิุและหลักเกณฑตาง ๆ ใหได  และมีมติดังนี้ 

1) ใหคณะศลิปประยุกตและการออกแบบพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงนางทัศนีย บญุเชือ่ม  
จากพนักงานธุรการ 5 ระดบั 5   เปนพนักงานการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5 

2) เม่ือ  นางทัศนีย  บุญเชื่อม  ปฏิบัติหนาที่ดานการเงินและบัญชีเปนเวลาไมนอยกวา  
     5 ปแลว ใหตนสังกัดยื่นเรื่องขอยกเวนคุณสมบัตเิกีย่วกับคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง 
     ตอมหาวิทยาลัย 
3) หากหลักเกณฑ  มติ  หรือแนวปฏบิัตใินเรื่องที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงไปใหคณะศิลป-

ประยุกตและการออกแบบปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ มติ หรือแนวปฏิบตัิที่กําหนดขึ้นใหม 
 
   นางทัศนีย  บุญเชื่อม  ไดยื่นหนังสือตออธิการบดีเพ่ือขอความเปนธรรมในการพิจารณา
และทบทวนมติดังกลาว  รองอธิการบดีฝายบริหารจึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   1)  สรุปประเด็นขอความเปนธรรม 
   2)  คําชี้แจงของงานการเจาหนาที่ 
   3)  ขอมูลขาราชการสาย ข/ค ที่ไดรับการเปลี่ยนตําแหนง 
                                                                       /มติที่ประชุม….. 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวเหน็วา  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เปนตําแหนงที่ตอง
ใชเวลาสัง่สมประสบการณในการทํางานเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรอบรูในกฎระเบียบ    และเปนทีเ่ชือ่ถือ
ไววางใจไดวาจะไมเกิดผลเสียหายแกมหาวิทยาลยั  อีกทั้งผูที่ไดรับการเปลีย่นตําแหนงเปนนักวิชาการเงิน
และบัญชีของมหาวิทยาลยั     เปนผูที่มีเวลาปฏิบตัิงานในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชตีอเน่ืองมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป ทั้งสิ้น    ดังน้ัน     ที่ประชุมจงึมีมติเห็นชอบใหยึดถือมติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
คร้ังที่ 8/2538  ที่กําหนดใหผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงตองมีระยะเวลาปฏิบัตงิานไมนอยกวา 5 ป  และยนืยันมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 8/2548       ทั้งน้ี    หากนางทัศนีย ฯ ไดปฏิบัติหนาที่และมีภาระงาน
ตรงตามตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีในระหวางปฏบิัตงิาน ณ กองแผนงาน       และเมื่อนับระยะเวลา
รวมกับการปฏิบัติงานดานการเงินและบญัชี ณ สงักัดคณะศลิปประยุกตและการออกแบบแลวไมนอยกวา 
5  ป  ให  นางทัศนีย ฯ   นําเสนอภาระงานตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาได                
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงทาง 

วิชาการของขาราชการ  จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
1)  นางนลิน  เพียรทอง  ตาํแหนงอาจารย  ระดับ 7   เลขที่ประจําตาํแหนง 262   อัตรา 

14,900  บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   2)  นายนรา  พมิพพันธ   ตําแหนงชางพิมพ 5  ระดับ 5   เลขที่ประจําตําแหนง 531   
อัตรา 14,150  บาท  สังกัดฝายผลติและบริการเอกสาร  สํานักวิทยบริการ  ไดเสนอผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหนง
ชางพิมพ  ชํานาญการระดับ 6 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  ปรับวุฒขิาราชการ 
ผูอํานวยการกองกลางเสนอที่ประชุมทราบการปรับวฒิุขาราชการ จํานวน 3  ราย ดังนี้ 
1)  นางสาวสวุลัย  ทวีวฒุ ิ ตําแหนงอาจารย ระดับ 4  เลขทีป่ระจําตําแหนง 456  อัตรา  

8,810 บาท สงักัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก 
สาขาวิชา Civil Engineering and Geosciences    ณ University of Newcastle Upon Tyne     สหราชอาณาจักร   
สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2548  รายงานตัวกลบัเขาปฏิบตัิหนาที่ราชการเมื่อวันที่   
 
                                                                                                                      /5 กรกฎาคม….. 
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5  กรกฎาคม  2548  จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย   ระดับ 5   อัตรา 12,000 บาท   เลขที่
ประจําตําแหนงและสงักัดเดิม   ตั้งแตวันที่  5  กรกฎาคม  2548 

2)  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 208 อัตรา 
11,190 บาท สังกัดคณะศิลปศาสตร  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา Chinese Linguistics 
and Philosophy  ณ Nanjing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2548  รายงานตัวกลบัเขาปฏิบตัิหนาที่ราชการเมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2548    จึงใหปรับวุฒ ิ
และเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย     ระดับ 5     อัตรา 12,000 บาท     เลขที่ประจําตําแหนงและสงักัดเดิม   
ตั้งแตวันที่  18  กรกฎาคม  2548 

3)  นางสาวศริิพร  จึงสุทธวิงษ    ตําแหนงอาจารย ระดับ 5  เลขทีป่ระจําตําแหนง 274   
อัตรา 9,850 บาท สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา     
เคมี  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเม่ือวันที ่30 มิถุนายน 2548  รายงานตัว 
กลับเขาปฏบิตัิหนาที่ราชการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547  จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย   
ระดับ 5   อัตรา 12,000 บาท   เลขที่ประจําตําแหนงและสงักัดเดิม   ตั้งแตวนัที่  30  มิถุนายน  2548 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เลื่อนระดับขาราชการ 
ผูอํานวยการกองกลางเสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่มีอัตราเงนิเดือน 

หลายอันดับทีไ่ดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป   ใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ   จํานวน 5  ราย  ดังนี้  
 
ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น เล่ือน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
1 
 
 
 
 
2 

คณะเภสัชศาสตร 
นางสาวนงนิตย 
           ธีระวัฒนสุข 
 
คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาฟสิกส 
นางสาวรุงนภา 
          ทิพากรฐิติกุล 
 

 
รองศาสตราจารย 

 
 
 
 

อาจารย 
 
 

 
8 
 
 
 
 
5 
 

 
22,250 

 
 
 
 

12,000 
 

 
9 
 
 
 
 
6 
 

 
22,460 
 
 
 
 
12,120 

 

 
-ใหไดรับขั้น 22,460 เนื่องจาก 
  ระดับ 9 ไมมีขัน้ 22,250 
-ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2548 
 
 
-ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก 
 ระดับ 6 ไมมีขัน้ 12,000 
-ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 
 

                                                                                         /ลําดับที…่.. 
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ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น เล่ือน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 
นางสาวสุวลัย  ทวีวุฒิ 
 
 
คณะศิลปศาสตร 
นายเมชฌ  
     สอดสองกฤษ 
 
คณะบริหารศาสตร 
นายฐิติพล ภักดีวานิช 

 
 
 

อาจารย 
 
 
 

อาจารย 
 
 
 

อาจารย 

 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

 
 
 

12,000 
 
 
 

12,000 
 
 
 

12,000 

 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
6 

 
 
 

12,120 
 
 
 

12,120 
 
 
 

12,120 

 
 
 
-ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก 
 ระดับ 6 ไมมีขัน้ 12,000 
-ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 
 
-ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก 
 ระดับ 6 ไมมีขัน้ 12,000 
-ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 
 
-ใหไดรับขั้น 12,120 เนื่องจาก 
 ระดับ 6 ไมมีขัน้ 12,000 
-ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2548 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

5.1  ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ 
 ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตามผลการพจิารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ  จํานวน  6  ราย  ดังนี้ 
1) ตามที่  นายเกรียงไกร  โชประการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8 สังกัด 

ภาควิชาสตัวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร    ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย   สาขาวชิา 
สัตวศาสตร     นั้น         

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให    นายเกรียงไกร  โชประการ     ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8  
เลขที่ประจําตาํแหนง 107 อัตรา 28,890 บาท สังกัดภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร  ดาํรงตําแหนง 
รองศาสตราจารย ระดับ  8 สาขาวิชาสตัวศาสตร เลขที่ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม     
ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที่  2  มนีาคม  2548 
                                                                                    /2) ตามที…่.. 
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2) ตามที่นายปราณีต งามเสนห ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร 
คณะเกษตรศาสตร  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาประมง   นั้น         

บัดนี้  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายปราณีต  งามเสนห  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7  เลขที่ประจําตําแหนง  
257 อัตรา 22,200 บาท สังกัดภาควิชาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร    ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ระดับ  7   สาขาวิชาประมง    เลขที่ประจําตําแหนง   อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม    ทั้งน้ี    ตั้งแตวนัที่   
28  มีนาคม   2548 

 
3) ตามที่   นางวภิาดา   สนองราษฎร  ตําแหนงอาจารย  ระดับ 7   สังกัดภาควิชา 

วิศวกรรมเคม ี  คณะวิศวกรรมศาสตร     ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา 
วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   นั้น         

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งใหนางวภิาดา สนองราษฎร ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 
ตําแหนง 140   อัตรา 14,500 บาท   สังกัดภาควิชาวศิวกรรมเคมี   คณะวศิวกรรมศาสตร     ดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  7   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดอืน 
และสังกัดเดมิ    ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที่  12  พฤษภาคม  2548 
 

4) ตามที่    นายสมภพ  สนองราษฎร  ตําแหนงอาจารย  ระดับ 7   สังกัดภาควิชา 
วิศวกรรมเคม ี  คณะวิศวกรรมศาสตร    ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   สาขาวิชา 
วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   นั้น         

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายสมภพ สนองราษฎร ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 
ตําแหนง 270   อัตรา 14,100 บาท    สังกัดภาควิชาวศิวกรรมเคมี   คณะวศิวกรรมศาสตร    ดาํรงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  7   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดอืน 
และสังกัดเดมิ    ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที่  13  พฤษภาคม  2548 
 

5) ตามที่   นางสาวอภิญญา  พิทักษา  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6    
สังกัดกองคลงั   สํานักงานอธิการบดี   ปฏิบัติงานเปนการประจํา  ณ สํานักงานเลขานุการ   คณะวิทยาศาสตร  
ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี ชํานาญการระดับ 7-8  นั้น         
 
                                                                            /บัดนี้….. 
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บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางสาวอภิญญา  พิทักษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 
เลขที่ประจําตาํแหนง 210    อัตรา 18,100 บาท    สังกัดกองคลัง   สํานักงานอธิการบดี       ดํารงตําแหนง 
นักวิชาการเงินและบญัชี 7 ระดับ  7 ชาํนาญการ   อัตราเงินเดือน  18,920  บาท  เลขที่ประจําตาํแหนง  
และสังกัดเดมิ    ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที่  21  เมษายน  2548 
 

6) ตามที่ นางวณีา  เมฆวัฒนากาญจน  ตําแหนงอาจารย  ระดับ 7  สังกัดภาควิชา 
พืชวน คณะเกษตรศาสตร  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาพืชสวน  นั้น         

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว   ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นางวีณา   เมฆวัฒนากาญจน    ตําแหนงอาจารย  ระดับ 7  เลขที่ประจํา 
ตําแหนง 568 อัตรา 20,520 บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ระดับ  7   สาขาวิชาพืชสวน  เลขที่ประจําตําแหนง อัตราเงินเดือนและสงักัดเดิม    ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที ่ 30   
มีนาคม   2548 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
   5.2  ขออนุมัติยายขาราชการเพื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ดานการสอน 
                              ประธาน  เสนอที่ประชุมกรณี นายจิรศักดิ์  บางทาไม ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   
ระดับ 6  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะวศิวกรรมศาสตร   มีคุณวฒิุศิลปศาสตรบัณฑิต (รฐัศาสตร)   และศิลป - 
ศาสตรมหาบณัฑิต (รฐัประศาสนศาสตร)   ไดยื่นความจํานงขอยายไปปฏิบตัิงานในตําแหนงอาจารย  สังกดัสังกัด 
คณะนิตศิาสตรและรฐัศาสตร   ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรไดพิจารณาแลวไมขัดของ 

ดังนั้น    เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 7/2548    คณะ 
นิติศาสตรและรัฐศาสตร   จึงขออนุมัติยายและให  นายจิรศักด์ิ  บางทาไม   ทดลองปฏบิัติหนาที่ดานการ 
สอน ณ คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร  เปนเวลา  1 ป    ทั้งน้ี    คณะนิตศิาสตรและรัฐศาสตรไดตรวจสอบแลว 
บุคคลดังกลาวมีคุณวุฒิตรงตามหลักสตูรและการเรียนการสอนของคณะ     และจากการสัมภาษณความพรอมและ 
ความเหมาะสมเบื้องตน  คณะเห็นชอบใหทดลองปฏิบตัิหนาที่ดานการสอน 
   เอกสารประกอบการประชุม 

-   สําเนาบันทึกที่ ศธ 0529.18/1937  ลงวันที่  19  กรกฎาคม 2548 
    เรื่อง  ขออนุมัติยายขาราชการในสังกดัมาปฏิบัติงาน 
-   ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะ 

                                                    /มติที่ประชุม….. 
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มติที่ประชุม  อนุมัติและใหคณะนิตศิาสตรและรัฐศาสตรมอบหมายงานเพื่อทดลองปฏิบตัิ 
หนาที่ดานการสอน  และประเมินการทดลองปฏิบตัิหนาที่ตอไป 

 
5.3  ขออนุมัติยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเก่ียวกับคุณวุฒ ิ

   ผูอํานวยการกองกลางเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีคณะเกษตรศาสตรขออนุมัตยิกเวน
คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงที่เกี่ยวกบัคุณวุฒเพ่ือเปลีย่นตําแหนงขาราชการจํานวน 1 รายคือ  นายทองดี  สีสันต  
ตําแหนงพนักงานวทิยาศาสตร 5   ระดับ 5  เลขทีป่ระจําตําแหนง 127   อัตรา 10,390 บาท     สังกัดสํานักงาน 
ไรฝกทดลองและหองปฏิบตัิการกลาง คณะเกษตรศาสตร      มีคุณวุฒิอนุปริญญาวิทยาศาสตร  สาขาเคม ี และ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร      ขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเกี่ยวกบัคณุวุฒิ 
เพ่ือเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิทยาศาสตร 5  ระดับ 5  เลขทีป่ระจําตําแหนง  อัตราเงินเดือนและสงักัดเดิม   
   ทั้งน้ี หากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคณะเกษตรศาสตรจะดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงตาม 
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548  ตอไป 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -   สําเนาบันทึกคณะเกษตรศาสตร ที่ ศธ 0529.9.1/5969 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 

-   หลักเกณฑที่กําหนด  ขอมูลคณะ  และขอมูลสวนบุคคล 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

5.4  ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงขาราชการ 
ผูอํานวยการกองกลาง   เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลีย่นตําแหนงขาราชการ     จํานวน 

6  ราย  ซึ่งตนสังกัดไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหรงานบคุคลครั้งที่ 1/2548 และคณะกรรมการประเมิน 
ไดประเมินคณุสมบัติ  ภาระงาน  ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  และผลงานเสร็จสิ้นแลว  ดังนี ้
   1)  นางรติมา  จึงจิตรักษ  ตําแหนงพนักงานธุรการ 5  ระดับ 5  เลขทีป่ระจําตําแหนง 65 
อัตราเงินเดือน 15,890   สังกัดกองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี   คุณวุฒิบริหารธรุกิจบัณฑิต (การตลาด)       
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5  ระดับ 5  เลขทีป่ระจําตําแหนง  อัตราเงนิเดือน
และสังกัดเดมิ  ตั้งแตวันที่  28  กรกฎาคม  2548 

   2)  นางวนิดา  บุญพราหมณ  ตําแหนงพนักงานธุรการ 5  ระดับ 5  เลขที่ประจําตําแหนง 
41  อัตราเงินเดือน 13,070  สังกัดกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  คุณวุฒิ ปวท. (การบัญชี) และศลิปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป)   ขออนุมัติเปลีย่นตาํแหนงเปนนักวิชาการเงินและบญัชี 5  ระดับ 5  เลขที่ประจําตําแหนง 
อัตราเงินเดือน  และสังกดัเดิม  ตั้งแตวันที่  17  สิงหาคม  2548     ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได
พิจารณายกเวนคุณสมบตัิเฉพาะตําแหนงเก่ียวกบัคุณวุฒิใหแลวในการประชุมครั้งที่  7/2548 
                                                                                                     /นางวรารัตน….. 
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   3)  นางวรารตัน  ปานพรม  ตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 
286   อัตราเงนิเดือน  17,460  สังกัดสํานักงานเลขานกุาร  คณะศิลปศาสตร   คุณวุฒิ ปวส. (เลขานุการ) และ 
ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว)     ขออนุมัติเปลีย่นตาํแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5  ระดบั 5   
เลขที่ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม  ตั้งแตวนัที่  24  กุมภาพันธ  2548        ทั้งน้ี  คณะ 
กรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณายกเวนคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงเก่ียวกับคุณวฒุิใหแลวในการ
ประชุมครัง้ที ่ 8/2548 
   4)  นางพิกุล ยิ่งยง ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขทีป่ระจําตําแหนง 
40  อัตราเงินเดือน  13,330  สังกัดกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี   ปฏิบตัิราชการเปนการประจํา ณ สํานักงาน
เลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร  คุณวุฒิ ปวส. (การบัญชี) และครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)   ขออนุมัติเปลี่ยน
ตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบญัชี 5  ระดับ 5  เลขที่ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และสงักัดเดิม  
ตั้งแตวันที่  10  พฤษภาคม  2548   ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณายกเวนคุณสมบัต ิ
เฉพาะตําแหนงเก่ียวกับคณุวุฒิใหแลวในการประชมุครั้งที่  6/2548 

   5)  นางเกษมณี  โสภาณเวช  ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําแหนง 
160  อัตราเงนิเดือน  14,150  สังกัดสํานักงานเลขานกุาร  คณะวิทยาศาสตร    คุณวุฒิ ปวส. (เลขานุการ) และ 
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)     ขออนุมัติเปลีย่นตาํแหนงเปนนักวิชาการพัสดุ 5  ระดบั 5  เลขที่ประจํา
ตําแหนง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดมิ  ตั้งแตวันที่  10  พฤษภาคม  2548   ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลไดพิจารณายกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเก่ียวกบัคุณวุฒิใหแลว       ในการประชุมครัง้ที่   
6/2548 

   6)  นางเพชรรัตน    แสนทวีสุข   ตําแหนงพนักงานธุรการ 5  ระดับ 5  เลขทีป่ระจํา 

ตําแหนง 238 อัตราเงินเดือน  12,530  สังกัดคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร  คุณวฒิุครุศาสตรบณัฑิต (บริการ-
การศึกษา)     ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวชิาการศึกษา 5  ระดับ 5  เลขที่ประจําตําแหนง  อัตรา
เงินเดือน  และสงักัดเดิม  ตั้งแตวันที่  27  พฤษภาคม  2548    
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -  สรุปขอมูลสวนบคุคล  เหตุผลความจาํเปน  ผลการประเมิน  และความเห็นของ 
                                 งานการเจาหนาที่ 
    
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
                                                                                                                          /อน่ึง….. 
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   อน่ึง  เพื่อใหการเปลี่ยนตาํแหนงขาราชการ สาย ข/ค ที่สูงกวาระดับควบเปนไปดวย
ความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  ที่ประชุมจงึมีมติดังน้ี 

1) กรณีเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบญัชี หรือ นักวิชาการพัสดุ 
       -   ใหพิจารณาตาม มติ อ.ก.ม. คร้ังที่ 8/2535  และมติหรือหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่     
            เก่ียวของ   
2)    กรณีเปลี่ยนเปนตําแหนงอ่ืนที่มใิชตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบญัชี หรือ  
        นักวิชาการพัสดุ 

-   ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองมีเวลาปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองในตําแหนงที่ 
    ขอเปลี่ยนไมนอยกวา 1 ป       และใหพิจารณามติหรือหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่ 
    เก่ียวของดวย 

                                           
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
   6.1  ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงขาราชการ สาย ข / ค เปน สาย ก 
     ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีคณะวิทยาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
สาย ข / ค เปน สาย ก  ตั้งแตวันที่  25  สิงหาคม  2548  เปนตนไป  จํานวน  2  ราย  ดังนี้ 
   1)  นางสาวกลุธรา  จันทรพุฒ  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 4  ระดับ 4  เลขที ่
ประจําตําแหนง 490  อัตราเงินเดือน 11,300  สังกัดภาควิชาคณติศาสตรสถติิและคอมพิวเตอร  คณะวทิยาศาสตร  
ขอเปลี่ยนตาํแหนงเปน  อาจารย  ระดับ 4  เลขทีป่ระจําตําแหนง  อัตราเงนิเดือน  และสังกัดเดิม 
   2)  นายสมปอง  เวฬุวนาธร  ตําแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 5  ระดับ 5  เลขที ่
ประจําตําแหนง 172  อัตราเงินเดือน 15,890  สังกัดภาควิชาคณติศาสตรสถติิและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  
ขอเปลี่ยนตาํแหนงเปน  อาจารย  ระดับ 5  เลขทีป่ระจําตําแหนง  อัตราเงนิเดือน  และสังกัดเดิม 
    
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -   ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะ 
 
มติที่ประชุม  เน่ืองจากขาราชการทั้งสองรายเปนบคุลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร  เปนผูมี 
คุณวุฒิปรญิญาโท  และคณะไดมอบหมายใหปฏิบัติงานสอนมามากกวา 1 ภาคการศึกษา   ประกอบกับ
คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรมีความเห็นวา  บุคคลทั้งสองเปนผูมปีระสบการณดานการสอน   
มีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความตัง้ใจใผรู  ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลครัง้ที่ 7/2548    ที่ประชุมจงึมีมตอินุมิใหเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารยไดทั้งสองราย 
                                                                          
                                                                /ปดประชุม….. 
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ปดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 
………………………………           …………………………………….. 
     (นางนลินี  ธนสันติ)                           (ผูชวยศาสตราจารยทวีคูณ  สวรรคตรานนท) 
  ผูจดรายงานการประชุม                                                       ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 

ที่ประชุมรบัรองรายงานนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 10/2548 
 
 

……………………………………. 
(ศาสตราจารยประกอบ  วโิรจนกูฏ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
	ผู้ร่วมประชุม
	มติที่ประชุม  รับทราบ
	มติที่ประชุม  รับทราบ
	มติที่ประชุม  รับทราบ
	บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่า
	จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้    นายเกรียงไกร  โชประการ
	เลขที่ประจำตำแหน่ง 107 อัตรา 28,890 บาท สังกัดภาควิชาสัตวศาส
	รองศาสตราจารย์ ระดับ  8 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เลขที่ประจำตำแหน่
	ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  2  มีนาคม  2548
	บัดนี้  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่
	บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่า
	บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่า
	บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่า
	บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่า








	มติที่ประชุม  อนุมัติ

