
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คร้ังท่ี 5/2550   

วันศุกรท่ี  11  พฤษภาคม   พ.ศ. 2550  เวลา  09.30 น.  
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1. อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ กรรมการ  
3.  (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร  บุญพราหมณ  กรรมการ 
4. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา    กรรมการ 
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา   กรรมการ 

 
ผูไมมาประชมุ 
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ   เพ็งสา   ติดราชการ 
    และการสาธารณสุข 
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา     ติดราชการ 
3. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ   ติดราชการ 
4. ประธานอนกุรรมการสภาอาจารย  นายรัชชนนท  แกะมา        ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง             รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้ง 
                                                                    กองการเจาหนาที่ 
2.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  เจาหนาที่บุคคล 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 

/ระเบียบวาระที่  2…
 



 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี  4/2550  
    ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  คร้ังที่  4/2550 วาระพิเศษ 
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเพื่อทราบ 

   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  การเปล่ียนตาํแหนงขาราชการ   
คณะนิติศาสตร  รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  ของ         

นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ   ตําแหนงนักวิชาการคอมพวิเตอร 6 ระดบั  6  สังกัดสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  ซ่ึงไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเปนการประจํา  ณ   คณะนิตศิาสตร   โดยใหทดลองปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงอาจารย และปฏิบัติงานวิจัย ม ีระยะเวลา 1  ป ี นั้น 

       โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จ ึงใครขอรายงานลําดบัการดําเนนิการเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  พิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงจากสาย  ข/ค  เปน  สาย  ก   
ดังตอไปนี ้
 

ลําดับที่ การดําเนินการคณะ 
การดําเนินการโครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  กบบ. 

1 -  ตามบันทึกขอความ  ที่ ศธ 0529.18/ 
0618   ลงวันที่ 13  มิถุนายน  2548  เรื่อง  ขอ
ยายขาราชการ  ณ  โครงการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร  ความแจงแลวนั้น 
 

-  นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุม  คร้ังที่  6 /2548  เม่ือวันท ี่  16 มิถุนายน    2548    
-  ที่ประชุมมีมติใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อาจารยและปฏิบัติงานวิจัย  มีระยะเวลา  
1 ป  ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  2548 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  
2549      

 
 



ลําดับที่ การดําเนินการคณะ 
การดําเนินการโครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  กบบ. 

2 -  ตามบันทึกขอความ ท ี่ ศธ 0529.18/ 
2553  ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2549  คณะ
นิติศาสตร  ขอสงผลการประเมินเปลี่ยน
ตําแหนงขาราชการ ราย  นางสาวรัชกร 
โชติประดิษฐ จาก  ตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6 ระดับ 6  เปน  ตําแหนงอาจารย  
ระดับ 6 

-  นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการ 
ประชุม คร้ังที่ 11/2549  เม่ือวันที่ 4 ธ ันวาคม 2549 
- ที่ประชุมมีมติขอใหคณะนิติศาสตรแจงผลการ 
ประเมินวาผานหรือไมผาน แลวนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

3   -  บันทึกขอความ  ที่ ศธ  0529.18/444   ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ  2550  คณะนิติศาสตร    
ขอรายงานผลการประเมิน  เพื่อเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ    จาก    
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  6   
ระดับ  6     เปน  ตําแหนงอาจารย   ระดับ  6    

-   นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ใน         
การประชุม  คร้ังที่  2/2550  เม่ือวันท ี่  8   กุมภาพันธ   
2550 
-    ที่ประชุมมีมติ ใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงอาจารย  เปนเวลา  6  เดือน  ต้ังแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2549 ถ ึงวันที่ 30 เมษายน 2550   และการ
ประเมินใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ ก.ม.กําหนดแลว
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

   
บัดนี ้ คณะนิติศาสตร   ไดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่การสอนและการ 

เปลี่ยนตําแหนง  (ตามบันทึกขอความ ท ี่ ศธ 0529.18/1163  ลงวันที ่ 27 เมษายน  2550) 
 

   ขอมูลประกอบการพิจารณา   

1. หลักเกณฑ ก.ม.  ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะนิติศาสตร 

หลักเกณฑ  ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของหนวยงาน 

1.  ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมีเงิน 

ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง 

2.  ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและ
คํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

หนวยงานไดมอบหมายใหสอน คือ              

-   วิชาวิธีวิจัยทางสังคมและนิติศาสตร                                         
-  วิชาควบคุมสังคมและระบบกฎหมาย            

-  วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน        

3.  กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง  วุฒิของผูครองตําแหนง
จะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่        จะขอเปลี่ยน 

นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ 
-  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  จากสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

-   ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร                                             



 
2.  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี  7/2548  เปล่ียนตําแหนงขาราชการสาย  ข/ค  เปน   ก    
      และการดําเนินการของคณะรัฐศาสตร 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคร้ังที่ 1/2548 
วันที่  1  กรกฎาคม 2548 

ขอมูลสวนบุคคล 

1.  คุณวุฒิทางการศึกษาต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชา 
     ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนของ 
     คณะ  

นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ 
-  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
-   ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร  

2.  ผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก 
     คณะแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
    เพื่อพิจารณา 

-  คณะนิติศาสตรไดพิจารณาผลการประเมิน 
การสอนเรียบรอยแลว  
 

3.  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
     งานบุคคลแลวใหทดลองปฏิบัติหนาที่สอนไมนอย 
     กวา  1  ภาคการศึกษา 

  -  ไดปฏิบัติงานสอนมากกวา  1  ภาคการศึกษา 
      มาแลว  มีความเห็นชอบ วาใหรับผิดชอบการสอน 
 1. วิชา   วิธีวิจัยทางสังคมและนิติศาสตร                           -   
2.  วิชา  ควบคุมสังคมและระบบกฎหมาย                            
 3. วิชา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน             
 

4.  คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติ   
     หนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอ 
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

-   เนื่องจากนางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ  ไดรับผิดชอบ
งานสอนมาแลว  จึงขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนง  จาก
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  6  ระดับ  6  เปน
ตําแหนงอาจารย ระดับ  6  สังกัด คณะนิติศาสตร   โดย 
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน   

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกขอความ ท ี่ ศธ 0529.18/0505   ลงวันที่  18  มิถุนายน  2548 
2. คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 598/2548  ลงวันที ่ 20  มิถุนายน  2548 
3. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.19/พิเศษ   ลงวันที ่ 12  มิถุนายน  2549 
4. คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 773/2549  ลงวันที ่ 19  กรกฎาคม  2549 
5. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.18/444   ลงวันที่  6 ก ุมภาพนัธ  2550 
6. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.19/1163  ลงวันที่  27  เมษายน  2550 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

/5.2รางขอบงัคับ... 



 
5.2 รางขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี วาดวยการบริหารงานบคุคล   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2550 
ดวยที่ประชุมผูบริหารมหาวทิยาลัย  คร้ังที่  9/2549  เมื่อวนัที่  2  พฤศจกิายน   

พ.ศ.  2549     มีมติเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  โดยมี
คณบดี  ผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานักที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ   

 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงขอเสนอรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2550   
 
เอกสารประกอบการประชุม 
1.  ขอบังคับสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคล       
พ.ศ.  2548 
2.  รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคล  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2550   
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
   ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา  10.00 น. 
 
 
 ........................................                 ............................................... 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
   ผูจดรายงานการประชุม                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล   
คร้ังท่ี  6/2550    
 
 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 


