
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  1/2552 

วันศุกรท่ี  9  มกราคม  2552  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ          ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์         กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข         กรรมการ 
4. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร รองศาสตราจารยทวนทอง  จฑุาเกตุ                 กรรมการ 
5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพญ็ อินทรประเสริฐ   กรรมการ 
6.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะนติิศาสตร ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน  สุทธิแพทย กรรมการ 
7.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยกิติพร  โชประการ               กรรมการ 
8.  คณบดีคณะรัฐศาสตร    รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ         กรรมการ 
9.  (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       ผูชวยศาสตราจารยอดุลย  จรรยาเลิศอดุลย         กรรมการ 
10.(แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะศลิปประยุกตฯ   นายแสน ศรีสุโร                  กรรมการ 
11.(แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ผูชวยศาสตราจารยปราณี  พฒันพิพิธไพศาล      กรรมการ 
12.(แทน)คณบดีคณะบรหิารศาสตร นางฉัตรฤดี  ศิริลําดวน                   กรรมการ 
13. (แทน) ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ ผูชวยศาสตราจารยระพพีันธ  ปตาคะโส             กรรมการ  
14. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ         กรรมการ 
15.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการ 
                  และเลขานุการ 
ผูไมมาประชมุ 
1. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวรัิตน    ติดราชการ 
2.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา           กรรมการ 
 
ผูรวมประชุม 
1.  นายอุดม   คําจันทร   ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
2.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
3.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
4.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 

 /เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา  09.45 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ดวย  วันพฤหสับดีที่  25  ธันวาคม  2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนิน  พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ประจําป
การศึกษา  2551  ในโอกาสนี้  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และอธิการบดี  ไดรับ  
พระกรุณาใหรวมโตะเสวยพระกระยาหารกลางวัน  และทรงมีพระดํารัส  ดังนี้ 
   1.  กลาวชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาเปนมหาวิทยาลัยที่เติบโตไปพรอมกับ
ชุมชน  ถึงแมจะเจริญเติบโตชาแตก็เติบโตไปอยางมั่นคง  ไมเนนวัตถุมากจนเกินไป  และเติบโตไปตาม
ศักยภาพที่มี   
   2.  กลาวชมคณะเภสัชศาสตร  วามีผลงานทางวิชาการทีม่ีคุณภาพ 
   3.  ทรงเปนหวงดานโภชนาการของเยาวชนตั้งแตวยัแรกเกิดจนถึงวัยกอนเขาเรียน  
เพราะหากขาดสารอาหารจะสงผลตอพัฒนาการทางสมอง   
   4.  ทรงเปนหวงเร่ืองระบบการศึกษาของประเทศไทย    
   ดังนั้น  กรรมการสภามหาวทิยาลัย  จึงเหน็ควรใหนําพระดํารัสของ                  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเปนแนวทางเพื่อดําเนินการตอไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  11/2551  
เม่ือวันท่ี  12  ธันวาคม  2551   
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล คร้ังที่  11/2551  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2551 
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 3...  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงขาราชการสาย ข/ค เปน ก 
   สืบเนื่องจากคณะบริหารศาสตร  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ราย  นายอุทัย  อันพิมพ  จากตําแหนงนักวิชาการเกษตร  ชํานาญการ 8  ระดับ  8  เปน  
ตําแหนงอาจารย  ระดับ 8  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  11/2551  เมื่อวนัที่  12  
ธันวาคม  2551  มีมติใหนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม คือ  เอกสารประกอบการสอน  ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา  และประมวลรายวชิา  นั้น 
   คณะบริหารศาสตร  ไดจัดสงขอมูลเพิ่มเติมแลว   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยน
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย   นายอุทัย  อันพิมพ  จาก  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร  
ชํานาญการ 8  ระดับ  8  เปน  ตําแหนงอาจารย  ระดับ 8  ตัง้แตวนัที่  13  ตุลาคม  2551  เปนตนไป 
    
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ราย  นายอุทัย  
อันพิมพ  จาก  ตําแหนงนักวชิาการเกษตร  ชํานาญการ 8  ระดับ  8  เปน  ตําแหนงอาจารย  ระดับ 8  ตั้งแต
วันท่ี  13  ตุลาคม  2551  เปนตนไป 
 
 

3.2 การจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศกึษา 
สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  เสนอคณะกรรมการบริหารงาน 

บุคคล  ในคราวประชุมครั้งที ่ 11/2551  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2551  พิจารณาการจายคาจางระหวางการลา
คลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงที่ประชุมไดมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  พจิารณากฎหมายที่เกีย่วของวาขดัหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกันสังคม
และกฎหมายอื่น ๆ หรือไม  นั้น 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ไดพิจารณาแลว  
เห็นควรใหจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาไมเกิน  90  วัน  ซ่ึงเปนไป
ตามมติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัที่  29  สิงหาคม  2543   
 

เอกสารประกอบการประชุม 
-  การหารือการจายคาจางระหวางการลาคลอดของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

ระหวางโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ีและโครงการจัดตัง้กองกฎหมาย 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  อนุมัติใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาเนื่องจากการคลอดบุตร   ไดรับคาจาง
และคาสวัสดิการระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน  ท้ังนี้  ใหมีผลตั้งแตวันท่ีมีมติอนุมัติ  คือวันท่ี  9  มกราคม 
2552  อนึ่ง  มอบหมายใหโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่และโครงการจัดตั้งกองกฎหมายดําเนินการจัดทํา
ประกาศเพื่อบังคับใช 
 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  ผลการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 

   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  คร้ังที่  7/2551  เมื่อวันที่  
11  กรกฎาคม  2551  คณะวศิวกรรมศาสตร  ขออนุมัติเปดคัดเลือกเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร และที่
ประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อกําหนดขั้นตอนและวธีิการคัดเลือก  นั้น 
   บัดนี้  คณะกรรมการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดแลว  ซ่ึงมีความเห็นวา  นายธีระพงษ  วงศบุญ  ผูเขารับการคัดเลือกเปนผูผานการคัดเลือกทกุหัวขอ
ตามที่คณะกรรมการกําหนดแลว 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  หากเห็นชอบโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  จะ
ไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  9  มกราคม  2552  ตอไป 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -   สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ
วิศวกรรมศาสตร 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

5.2 การดําเนินการสรรหาบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ.  2552 
 

               คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552  ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรดีเดน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  แลว 
   จึงขอรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ ดังนี ้
 

/1. ประเภทของบุคลากร... 
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1. ประเภทของบุคลากรดีเดน  ประกอบดวย  5  กลุมดังนี้ 

ประเภท หมายเหตุ 
1. กลุมขาราชการ  ระดับ 6-8 
2. กลุมขาราชการ  ระดับ 1-5 
3. กลุมลูกจางประจํา 
 
4. กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย 

                                  5.    กลุมลูกจางชั่วคราว 

 มหาวิทยาลัย จะตองคัดเลือกใหคงเหลือ  2  ราย 
 เพื่อเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ (ตามหนังสือ 

      กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13168 ลงวันที่ 
        12 ธันวาคม  2550) 

 
2. การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน 

ขั้นตอนที่ การดําเนินการ วันดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน  (คร้ังที่ 1  เม่ือวันที่  20  ต.ค.2551) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี้ 
1.แบงกลุมบุคลากรดีเดน  จํานวน  5  กลุม 
 1.1  กลุมขาราชการ ระดับ 6-8  จํานวน  1  คน 
 1.2  กลุมขาราชการ ระดับ 1-5  จํานวน 1 คน 
 1.3  กลุมลูกจางประจํา  จํานวน  1  คน 
 1.4  กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  1  คน 
 1.5  กลุมลูกจางชั่วคราว  จํานวน  1  คน 
2.กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ 
  1.1 จะตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  1.2 จะตองมีเวลาปฏิบัติงานติดตอกันมา  3  ป 

     1.3 จะตองเปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ อยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
  1.4 จะตองเปนผูที่มีความประพฤติในการครองตน ครองงาน มีมนุษยสัมพันธและ  
        มีผลงานเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป 
  3. ใหฝายเลขานุการ จัดทําแบบกรอกประวัติและผลงาน 
4. ใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เสนอชื่อผูสมควรเปนบุคลากรดีเดน กลุมละ  1  คน 

20 ต.ค.2551 

2 คณะ/วิทยาลัย/สาํนัก 
ใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเสนอชื่อกลุมละ 1 คนพรอมประวัติบุคคลและผลงาน 
ตอประธานคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน 
สํานักงานอธิการบด ี
1. ใหหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ
กลุมละ  1  คน  
2.รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีทุกกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  พิจารณา
คัดเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาบุคลากร
ดีเดน 

 
ภายใน 30 พ.ย.2551 
 
 
ภายใน  6 พ.ย.2551 
 
ภายใน 25 พ.ย.2551 

/ขั้นตอนที่ 3… 



 - 6 - 
  
 

ขั้นตอนที่ การดําเนินการ วันดําเนินการ 
3 ฝายเลขานุการ สรุปขอมูลประวัติและผลงานของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ และจัดสงให

คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน  และประสานคณะกรรมการเพื่อกําหนดวัน
พิจารณาคัดเลือก 

3 - 6  ธ.ค.2551 

4 คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน พิจารณาคัดเลือกใหคงเหลือกลุมละ  1  คน 
คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงานทั้ง  5  กลุม เพื่อเปน
บุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย   
ที่ประชุมมีมติ  1. ใหคณะกรรมการสรรหาฯ  คัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมเปนบุคลากร
ดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย กลุมละ  1  คน  
                        2. คัดเลือกจากกลุมขาราชการและลูกจางประจํา เพื่อใหคงเหลือเพียง  
2  ราย  เพื่อนําเสนอกระทรวงศึกษาธิการ (ตามโควตาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเริ่ม
ใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือปฏิบัติต้ังแตประจําป  2550 เปนตนไป) 
                        3.สําหรับผูที่ไมไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย  
จะไดรับการเชิดชูเกียรติและเขารับรางวัล ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัยฯ 

17 ธ.ค.2551 
 
 

5 โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่  เสนอผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย
และคณะ/สํานักฯ/วิทยาลัยฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย
เพื่อใหความเห็นชอบ 

18 ธ.ค.2551 

6 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ 9 ม.ค.2552 
7 มหาวิทยาลัยสงช่ือพรอมประวัติของผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ระดับ

มหาวิทยาลัย จากกลุมที่  1  ถึง  3  ซึ่งเหลือเพียง  2  คนตอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปน
ขาราชการพลเรือนดีเดน 

เมื่อไดรับแจงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

8 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย  
เขารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

วันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย 

 
 

3. รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก   เมื่อวันที ่  17  ธันวาคม  2551 

               บุคลากรดีเดน   
ประเภท ระดับมหาวิทยาลัย/ สังกัด ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย / สังกัด 

ขาราชการ ระดับ 6-8 ผูชวยศาสตราจารยวินิจ  พรมอารักษ 
(วิทยาศาสตร) 
   

1.นางรัชนี  นิคมเขตต  (สํานักงานอธิการบดี) 
2.นางขนิษฐา   พระสุพรรณ (เกษตรศาสตร) 
3.นางสาวลักษณา  เจริญใจ (เภสัชศาสตร) 
4.นายเมชฌ  สอดสองกฤษ (ศิลปศาสตร) 
5.นางจุรีวรรณ  สายสมาน (สํานักวิทยบริการ) 

 
 

/ประเภทขาราชการ ระดับ  6-8… 
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ประเภท ระดับมหาวิทยาลัย/ สังกัด ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย / สังกัด 
ขาราชการ ระดับ 6-8 ผูชวยศาสตราจารยวินิจ  พรมอารักษ 

(วิทยาศาสตร) 
   

1.นางรัชนี  นิคมเขตต  (สํานักงานอธิการบดี) 
2.นางขนิษฐา   พระสุพรรณ (เกษตรศาสตร) 
3.นางสาวลักษณา  เจริญใจ (เภสัชศาสตร) 
4.นายเมชฌ  สอดสองกฤษ (ศิลปศาสตร) 
5.นางจุรีวรรณ  สายสมาน (สํานักวิทยบริการ) 

ขาราชการ ระดับ  1-5 นายลิขิต  ปานพรม  (เกษตรศาสตร) 1.นางขวัญกมล  สุดาพรรัตน (สํานักงานอธิการบดี) 
2.นายพิชิต  โสภากันต (วิทยาศาสตร) 
3.นายธนพัต  วิสาพล (เภสัชศาสตร) 
4.นางปาณฑรา  ศิริทวี (ศิลปศาสตร) 
5.นางนันทา  กิจแสวง (สํานักวิทยบริการ) 

กลุมลูกจางประจํา นายไพโรจน  แสนโสม (เกษตรศาสตร) 1.นายวันใจ  แสนประสิทธิ์ (สํานักงานอธิการบดี) 
2.นางสมคิด  สุพันทะมาด (เภสัชศาสตร) 
3.นางเพ็ญพรรณ  นามสุวรรณ (วิทยาศาสตร) 
4.นายโสภาวรรณ  เหลาบุตรดี (ศิลปศาสตร) 
5.นายบุณพจน  บุญไพโรจน(สํานักวิทยบริการ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวจิตรดี  ลุประสงค (เภสัชศาสตร) 1.นายอภิชาติ  ธรรมแสง (สํานักงานอธิการบดี) 
2.นายวีระพงษ  บัวเขียว (เกษตรศาสตร) 
3.นางรตี  โบจรัส (วิทยาศาสตร) 
4.นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ (ศิลปศาสตร) 
5.นายถวัลย  นิยมพานิชพัฒนา (ศิลปประยุกตฯ) 
6.นางสาววนิดา  สมตระกูล (สํานักวิทยบริการ) 

ลูกจางช่ัวคราว นางสายพิณ  พลสินธุ  (สํานักงานอธิการบดี) 1.นายวินัย  คํามุงคุล (เกษตรศาสตร) 
2.นายพรมมา  อินอราม (เภสัชศาสตร) 
3.นางสาวสุมาลี  จันทนะชาติ (วิศวกรรมศาสตร) 
4.นางสาวเทียมมะณีย  วีระศักดิ์ (วิทยาศาสตร) 
5.นายสุภนา  เงินมั่งคั่ง (ศิลปศาสตร) 
6.นายนิกร  ทองไห (ศิลปประยุกตและการออกแบบ) 
7.นายธนาชัย  โสภามี (สาํนักวิทยบริการ) 

 
 
4. การมอบรางวัล   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่  สํานักงานอธิการบดี   จะจดัพธีิมอบรางวัลใหผูที่ไดรับ
คัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดน ทั้ง  5  กลุม โดยมอบรางวลัและประกาศเกียรติคณุในวนัคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย   
    

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพื่อใหการเสนอชื่อขาราชการพลเรือนดีเดนตอกระทรวงศึกษาธกิารเปนไปตาม 
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13168  ลงวันที่ 12 ธันวาคม  2550  จึงขอเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูที่สมควรเขารับรางวัลเนื่องในวนัขาราชการ
พลเรือน (1 เมษายน)  ที่ทําเนียบรัฐบาล  จํานวน  2  รายคือ  

กลุมขาราชการ ระดับ 6-8 
1. นายวนิิจ  พรมอารักษ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8  สังกดัคณะ 

วิทยาศาสตร     และ 
   ลูกจางประจํา 

2. นายไพโรจน  แสนโสม  ตําแหนงคนงาน  สังกัดคณะเกษตรศาสตร 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
   6.1  การเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุและขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
ในสถาบันอดุมศึกษาทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง 
   ดวย  นายณรงค  หุตานุวตัร  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง  
รองศาสตราจารย  ระดับ  9 เลขที่ประจําตําแหนง  392  สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  
เกษยีณอายุราชการ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2551 
   คณะเกษตรศาสตร  พิจารณาแลวปจจุบนัรายวิชาเรยีนของคณะเกษตรศาสตร      
บางวิชาจะตองใชหลักวิธีการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร  นอกจากงานการเรียนการสอนแลวงานวจิัยตาง ๆ 
ยังตองอาศัยหลักทางเศรษฐศาสตรเขามาเปนสวนประกอบดวย  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับอาจารย
ทางดานเศรษฐศาสตร 
   คณะเกษตรศาสตร  เสนอที่ประชุมพิจารณา  ดงันี ้

1. ขออนุมัติเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุ  จาก  “คุณวุฒิปริญญาเอก  สาขา 
สัตวศาสตร”  เปน  “คุณวฒุปิริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาเศรษฐศาสตร  หรือสาขาเศรษฐศาสตรเกษตร” 

2. ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  หรือเพื่อ 
รับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อทดแทนตําแหนงวาง  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  แจงแนวทางการดําเนนิการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใหดําเนินการรับ
โอนไดเฉพาะกรณีตําแหนงที่วางลงโดยเหตุอ่ืน มิใชกรณเีกษยีณอายุราชการ (ตามหนังสือที่ ศธ 509(4)/         
ว 1607  ลงวันที่  23  ธันวาคม  2551)  ดังนัน้  อัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ  จึงไมสามารถคงไวเพื่อรับ
โอนขาราชการได   และใหดําเนินการแจงการยุบเลิกอัตรากําลังเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปน 
 

/คาใชจาย... 
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คาใชจายในการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ฉะนัน้  ในกรณีนีจ้งึขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทดแทนตําแหนงที่วางขางตน 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -  หนังสือสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่  ศธ  509(4)/ว 1607  ลงวันที่  
23  ธันวาคม  2551 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  จาก  “คุณวุฒิปริญญาเอก  สาขาสัตวศาสตร”  
เปน  “คุณวุฒปิริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาเศรษฐศาสตร  หรือสาขาเศรษฐศาสตรเกษตร”  และอนุมัติ
การเปดสอบคดัเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทดแทนตําแหนงวาง  
 
ปดประชุมเวลา  10.25  น. 
 
 
 

                   
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)      (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
2/2552    
 

  
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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