
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  10/2552 

วันศุกรท่ี  25  ธันวาคม  2552  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ         ประธานกรรมการ 
2.  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา   กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล         กรรมการ 
4.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร นายธนาตย  เดโชชัยพร           กรรมการ 
5.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา          กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
7.  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร               กรรมการ 
8.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นายนภดล  พฒันะศิษอุบล               กรรมการ 
9.  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร  นางสาวบุญทวิา  พวงกลัด          กรรมการ 
10. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ    นายศักดิ์ชาย  สิกขา                  กรรมการ 
11. (แทน) ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ นางสุภาพร   ธีระพงษสวัสดิ์                               กรรมการ 
12. ประธานสภาอาจารย   รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร          กรรมการ 
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย   นายรัชชนนท   แกะมา                   กรรมการ 
14.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์         กรรมการ   
15.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการและ 

        เลขานุการ 
ผูไมมาประชมุ 
1.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ   รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินจิธรรม ติดราชการ 
2.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                    ติดราชการ 
   
ผูรวมประชุม 
1.  นายอุดม   คําจันทร   ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
2.  ผูชวยศาสตราจารยอดุลย  จรรยาเลิศอดุลย  รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   
                                                                          คณะวิศวกรรมศาสตร 
3.  นายเทวัญ  ตติยรัตน   รักษาการในตาํแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
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4.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร  8  ระดับ  8  ชํานาญการ 
5.  นางชวนพศิ  อันพิมพ   บุคลากร  6  ระดับ  6 
6.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.50 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  แจงที่ประชุมเพือ่ทราบ  สืบเนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  7/2552  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2552  เห็นชอบในหลักการ       
การขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ  2553 – 2556)  ตามที่คณะ/หนวยงานนําเสนอ  และสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2552  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2552  อนุมัติกรอบ
อัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน  และกําหนดกรอบตําแหนงวาง (ไมมเีงิน)  จํานวน  50  ตําแหนง  สําหรับการ
เปลี่ยนตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงตามที่คณะ/หนวยงานไดเสนอขอ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  9/2552 
วันศุกรท่ี  27  พฤศจิกายน  2552 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  9/2552  วันศุกรที ่ 27  พฤศจิกายน  2552 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา 
สืบเนื่องจากคณะบริหารศาสตร   ไดเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา   

เข็มศิลปวิทยา  สาขาสังคมศาสตร  ใหกับ  นางสาวฉววีรรณ  อินทนนท  ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  ระดบั  7  สังกัดคณะบริหารศาสตร  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  ในคราวประชุมครั้งที ่ 9/2552  เมื่อวนัที่  27  พฤศจกิายน  2552  พิจารณาแลวมมีติใหโครงการจัดตั้ง 

/กองการเจาหนาที่... 
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กองการเจาหนาที่  รวบรวมรายชื่อและผลงานผูไดรับพระราชทานเหรยีญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  และ
ศึกษาขั้นตอน  วิธีการพิจารณา  และคณุภาพของผลงานจากหนวยงานอื่น  เพื่อประกอบการการพิจารณา 
นั้น 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จึงไดสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ จงึขอเสนอ
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี ้

1. รายช่ือของผูไดรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎมีาลา  เข็มศิลปวิทยา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในระหวางป 2546 –  2547 

2.  รายช่ือและผลงานของผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
สาขาสังคมศาสตร  ตั้งแตป  2540 - 2550 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีความเห็นวาเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา เปน
เหรียญซึ่งพระมหากษัตริยพระราชทานแกทหาร  ตํารวจ ขาราชการและประชาชน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในทางศิลปวิทยา และมีผลงานแสดงใหประจักษพิเศษวาเปนประโยชนอยางยิง่ตอประเทศชาติ  ดังนั้น  ในป
นี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี จึงไมเสนอชือ่ผูสมควรจะไดรับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  
เข็มศิลปวิทยา 
 
 

3.2  การกาํหนดกรอบอัตรากาํลัง  4  ป  
สืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  

7/2552 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2552  มีมติเห็นชอบในหลกัการการนําเสนอขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป 
(ปงบประมาณ 2553–2556) ตามที่คณะ/หนวยงานเสนอ และการดําเนนิการเปลี่ยนตาํแหนง ผูที่ผานการ
ประเมินแลวใหเปลี่ยนตําแหนงตั้งแตวันทีส่ภามหาวิทยาลัยบังคับใชกรอบอัตรากําลัง 4 ป สําหรับผูที่ยังไม
ผานประเมินใหดําเนนิการตามขั้นตอนของการเปลี่ยนตาํแหนง ซ่ึงโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ได
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที ่8/2552 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 
2552 พิจารณาแลว  มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติกรอบอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน และกําหนดกรอบตําแหนงวาง (ไมมีเงิน)  
จํานวน 50 ตําแหนง สําหรับการเปลี่ยนตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงตามที่คณะ/หนวยงานไดเสนอขอ
แลว ซ่ึงอยูระหวางรออนุมัตกิรอบตําแหนง  

2. สภามหาวิทยาลัยขอใหการพจิารณากรอบอตัรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553  
– 2556) ตามที่คณะ/หนวยงานเสนอ  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกรและงานบุคคล จากนัน้ใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

/3. ขอให... 
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  3.  ขอใหมหาวิทยาลัยบรรจกุรอบอัตรากําลังของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
เพิ่มเติมเสนอคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจดัการองคกรและงานบุคคลเพื่อพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 

 ดังนัน้  เพื่อใหมีแนวปฏิบตัท่ีิชัดเจน และไมกระทบสิทธิขาราชการและพนักงาน 
มหาวิทยาลัยท่ียื่นเรื่องแลว  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณารายละเอียดใน 
แตละเร่ือง เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการตอไป  ดังตอไปนี ้
 

1. ตามมติสภาฯขอ 1 ขออนุมัติใหคณะ/หนวยงานดําเนนิการตามขั้นตอนตอไป ดังนี้ 
 
1.1  กรณีขอเปล่ียนตําแหนงแรกบรรจุระดับเดียวกัน (ระดับควบ) จํานวน 4 ราย 

1. นางสาววจิติรา  วิรุฬหวิทยา จาก นักวิชาการพัสดุ  เปน นักวิชาการเงินและบัญช ี
2. นายชัชชัย  พลเขต  จาก นกัวิชาการพัสด ุ  เปน นักวิชาการเงินและบญัชี 
3. นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  จาก บุคลากร   เปน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

             4. นายธนศิลป  ทองไทย   จาก นกัวิชาการพัสด ุ เปน นักวิชาการศึกษา 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

    - สามารถเปลี่ยนไดทกุกรณี ซ่ึงไดตรวจสอบแลว บุคคลดังกลาวขางตน มีคุณสมบตัิครบถวน
ตรงตามมาตรฐานตําแหนง และไมเพิ่มตําแหนงและงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผู
พิจารณา  

   -  กรณนีี้เปนการเปลี่ยนภายในหนวยงานเดียวกนั 
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
    - วันที่อนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
    - หากเห็นชอบ โครงการจดัตัง้กองการเจาหนาท่ี จักไดดําเนินการจัดทําคําสั่งตอไป  

 
มติท่ีประชุม  เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่ปฏิบตัิในปจจุบัน  ท่ีประชุมจึงมีมติอนมัุติให
เปล่ียนตาํแหนงตัง้แตวนัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ  คือ  วันท่ี  25  ธันวาคม  2552   
 

/1.2  กรณีขอยาย... 
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1.2  กรณีขอยายและตัดโอนตาํแหนง  ขอมูลการยื่นขอยายและตัดโอนตําแหนงอยูระหวางดําเนินการ  
รออนุมัติกรอบอัตรากําลัง แบงเปน  2  กรณี ดังนี ้

กรณีท่ี  1  ตนสังกัดทั้ง  2  ฝายยินยอม  การดําเนินการของการยาย ตดัโอน ตําแหนง 
ของขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจาํ มีจํานวน 10 ราย  คือ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล/สังกัด สังกัดเดิม สังกัดใหม การดําเนินการ 
1 วาที่รอยตรีอินธนู สรอยผาบ 

ต.นักการภารโรง 
กองบริการการศึกษา  งานกิจการ

นักศึกษา 
-  คําสั่งใหไปปฏิบัติงาน เปนการประจํา 
ณ สังกัดใหมต้ังแตวันที่ 30 เม.ย.50 

2 นางธัญดา  ศรีพิทักษ 
ตํา.ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 

กองคลัง งานกิจการนักศึกษา -  คําสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการประจํา  
ณ สังกัดใหมต้ังแตวันที่  5 มิ.ย.50 

3 นางเสาวนิตย  มีสวัสดิ์ 
ต.ผูปฏิบัติงานบริหาร 5  

งานสารบรรณ 
กองกลาง 

งานกิจการนักศึกษา -  คําสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการประจํา  
ณ สังกัดใหมต้ังแตวันที่ 21 พ.ค.50  

4 นางภัทรนิษฐ บุญช่ืน 
ต.ผูปฏิบัติงานบริหาร 5  

งานสารบรรณ 
กองกลาง 

งานกิจการนักศึกษา -  คําสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการประจํา 
ณ สังกัดใหม ต้ังแตวันที่ 21 พ.ค.50  

5 นายอุทัย  กุจะพันธ 
ตําแหนงนักการภารโรง 

งานสารบรรณ 
กองกลาง 

งานกิจการนักศึกษา -  คําสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการ ประจํา 
ณ สังกัดใหม ต้ังแตวันที่ 21 พ.ค.50  

6 นางสาวจริญดา   บุญจันทร 
ต.นักวิเทศสัมพันธ 

งานวิเทศสัมพันธ งานสารบรรณ 
กองกลาง 

-  คําสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการประจํา 
ณ สังกัดใหม ต้ังแตวันที่ 27 พ.ค.51   

7 นายสุรชัย  ศรีใส 
ต.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  8 
ชํานาญการ 

งานประชาสัมพันธ 
กองกลาง 

สํานักวิทยบริการ -  คําสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการประจํา  
ณ สังกัดใหมต้ังแตวันที่  30 มิ.ย.52 

8 นางวนิดา  พูลผล 
ต.นักวิชาการพัสดุ 8  ชํานาญ
การ 

งานพัสดุ กองคลัง  คณะรัฐศาสตร - คําสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการ ประจํา 
ณ สังกัดใหมต้ังแตวันที่ 1 ต.ค.52 

9 นางสาวณัฐิดา อินทรธิราช 
ต.นักวิชาการเงินและบัญชี  5  

สํานักงานเลขานุการ 
คณะเกษตรศาสตร 

กองคลัง -คําสั่งใหไป ปฏิบัติงานเปนการ ประจํา 
ณ สังกัดใหมต้ังแตวันที่ 1 ต.ค.52 
-คณะเกษตรศาสตร ขอชะลอการตัดโอน 
จนกวาคณะจะไดรับบุคคลากรทดแทนฯ 

10 นางจอมสุรางค  เชียงแสน 
ต. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
ระดับ 6 

สํานักวิทยบริการ สํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 - ยังไมออกคําสั่ง 
 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการยายและตัดโอนตําแหนงของบุคลากรดังกลาวขางตน  
ตั้งแตวันที่  25  ธันวาคม  2552   ยกเวนลําดับท่ี  8  และลําดับท่ี  9  เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนนิการ 

/กรณีท่ี 2… 
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กรณีท่ี  2  มอบอํานาจใหรองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษากํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยวิทย ุ
 ดวยมีการมอบอํานาจใหรองอธิการบดีฝายกิจการนกัศึกษากํากับดูแลการดําเนินงานของ

ศูนยวิทยุ ซ่ึงเดมิเปนรองอธิการบดีฝายบริหาร  จึงดําเนินการใหลูกจางประจําไปปฏิบตัิงานเปนการประจํา 
จํานวน  5 ราย คือ 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด สังกัดเดิม สังกัดใหม วันรับเรื่อง การดําเนินการ 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

นายรุงนภา  ตละทา 
ตําแหนงคนงาน 
 
นายบุญรอง  ศรีมุก 
 ตําแหนงคนงาน 
 
นายประจักษ  บุญแท 
ตําแหนงคนงาน 
 
นายอนันต  สุขเสริม 
ตําแหนงคนงาน 
 
นายสมคิด  สมอาจ 
ตําแหนงคนงาน 

 
 
 
 
 
    
    งานสารบรรณ  
    กองกลาง 

 
 
 
 
 
 
งานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 20 ก.ย.50 

 
 
 
 
 
 
- คําสั่งใหไป
ปฏิบัติงาน 
  เปนการประจํา  ณ  
  สังกัดใหม  ตั้งแต  
  1 ต.ค.50 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
- กรณีตดัโอนตําแหนง  หากไดรับอนุมัติกรอบอัตรากําลัง  สามารถดําเนินการไดทุกกรณี  

ทั้งนี้ พิจารณาภายใตเงื่อนไข ไมกระทบตอภารกิจหนวยงานเดิมและจะตองไมเปนเหตุผลที่ขอเพิ่ม
อัตรากําลัง  และหนวยงานที่รับโอนตองมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง 

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
               -  หากเห็นชอบ โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จักไดดําเนนิการจัดทําคําสั่งตอไป  
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการยายและตัดโอนตําแหนงของบุคลากรดังกลาวขางตน  
ตั้งแตวันที่  25  ธันวาคม  2552    
 

/1.3 กรณีขอเปล่ียนตําแหนง... 
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1.3 กรณีขอเปล่ียนตําแหนงสูงกวาระดับควบ  แบงเปน  2  กรณี ดังนี ้

1.3.1 กรณีท่ีผานประเมินแลว  จํานวน 3 ราย ดําเนินการโดยแตงตั้งกรรมการประเมนิ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เกณฑการพิจารณา ภายใตเงือ่นไข 

• สอดคลองกับลักษณะงานทีป่ฏิบัติและภาระงานหลักของสวนงานนัน้ 

• ตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และความ
เหมาะสมของผูครองตําแหนงที่จะเปลี่ยน 

• เปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่จะขอเปลีย่น 

• กรณีที่สวนงานมีอัตราวางไมมีเงินในตําแหนงเดยีวกันกบัตําแหนงทีจ่ะขอเปลี่ยน ให
เปลี่ยนตําแหนงสลับกัน เพื่อใหเปนไปตามกรอบที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

• ไมเปนเหตุผลที่ขอตําแหนงเพิ่มใหมหรือเพิ่มงบประมาณหมวดเงนิเดอืน 
2. ตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยกําหนดในหมวด 3 การเปลี่ยนระดับตาํแหนง (สูงกวาระดับควบ)  

      - ดําเนนิการโดยวิธีการสอบแขงขันหรอืการคัดเลือก 
 ทั้งนี้ ขอบังคับมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 14 กุมภาพนัธ 2552 แตกรณนีีด้ําเนินการประเมินกอน 

ขอบังคับมีผลบังคับใช 
 

1.  กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการราย นางสุรางคณา   
แสนทวีสุข ตําแหนงผูปฏิบัตงิานบริหาร 5 เปน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5  โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่  รับเรื่องจากตนสังกัดตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2548  จึงตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดป 2548  ซ่ึงไดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2552 แลว  มีมติใหรอกรอบอัตรากําลังจากสภามหาวทิยาลัย 
  บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยไดอนมุัติกรอบอัตรากําลังแลว ซ่ึงกองแผนงานไดขอกําหนดกรอบ
ไวแลว จึงขอสรุปรายละเอียดตอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี ้
 
 

/ขอมูล... 
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  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

หลักเกณฑและวิธีการ ขอมูล นางสุรางคณา  แสนทวีสุข 

คุณสมบัติ 
 - พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

การดํารงตําแหนง 
1. บรรจุ ตําแหนงพนักงานพิมพดีด 1 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2536 – 9 มิ.ย.2537 
2. เปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่ธุรการ 10 มิ.ย.2537 – 30 ก.ค.2537 
3. เปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานธุรการ ต้ังแต 7 ก.ค.2537 – ปจจุบัน 
   รวมอายุราชการ 15 ป 10 เดือน 4 วัน (นับถึง 28 กุมภาพันธ 2552) 
คุณวุฒิ 
- ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  
   สรุป เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 3 ก.พ.
2548 
 1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 
 2. ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการ
ประเมิน 
 3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดย
รายงานผลการประเมินและความเห็นของ
กรรมการทุกทาน 
 4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

1. ดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2548 : 3 ก.พ.48  
2. แตงตั้งกรรมการประเมิน  3 ส.ค. 2548 
3. กรรมการประเมิน  12 มีนาคม 2552 
4. เสนอผลการประเมินตอ ก.บ.บ.ครั้งที่ 3/2552 : 27 ม.ค. 2552 มีมติใหรอ
อนุมัติกรอบวางไมมีเงิน 
ผลการประเมิน  
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดี  (4 คะแนน) 
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก (5 คะแนน) 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 ใหผานการประเมิน เนื่องจากมีผลงานที่ดีและมีภาระงานที่
เหมาะสมกับตําแหนงที่ขอเปลี่ยน 
คนที่ 2 ไดพิจารณาบริบทที่เกี่ยวของแลว เห็นควรใหผานการประเมินครั้งนี้ 
คนที่ 3 เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสม เห็นควรใหเปลี่ยนตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
คนที่ 4 มีภาระงานที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนตําแหนง จึงเห็นควรใหผาน 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. วันท่ีอนุมัตใิหเปล่ียนตําแหนง 

  -  แนวปฏิบัติเดิมคือ วันที่คณะกรรมการมีมติใหผานประเมิน   หรือ 
        -  นับตั้งแตวนัที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบตําแหนงวาง (วันที่สภาประชุม) 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบตําแหนงวาง  
คือ  วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 
 

/2. คณะวิศวกรรมศาสตร... 
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2.  คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  ราย  นายประจนับาน   

ออนสนิท  ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 เปน ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 5  สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ ทั้งนี้ คณะไดแตงตั้งกรรมการประเมินและประเมินเสร็จเรยีบรอยแลว และโครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่รับเรื่องที่ดําเนนิการเสร็จแลวในวันที่ 3 ธันวาคม 2551  
 จึงขอสรุปรายละเอียดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี ้
  ขอมูลประกอบการพิจารณา 
  1.  ขอมูลสวนบุคคล  หลักเกณฑและวิธีการ  มติที่เกี่ยวของ  และการดาํเนินการประเมิน 

หลักเกณฑและวิธีการ ขอมูล นายประจันบาน  ออนสนิท 

คุณสมบัติ 
 - พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

การดํารงตําแหนง 
1. บรรจุ ตําแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 - 
ปจจุบัน 
    รวมอายุราชการ 11 ป 4 เดือน (นับถึง 28 สิงหาคม 2550) 
คุณวุฒิ 
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  ป 2549 
  สรุป เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 3 ก.พ.
2548 
 1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 
 2. ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการ
ประเมิน 
 3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดย
รายงานผลการประเมินและความเห็นของ
กรรมการทุกทาน 
 4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

1. ดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2548 : 3 ก.พ.48  
2. แตงตั้งกรรมการประเมิน  : 27 ส.ค. 2550 
3. กรรมการประเมิน : 26 กันยายน 2550 
4. คณะวิศวกรรมศาสตรสงผลการประเมินให กจ.วันที่ 3 ธ.ค.2551 
ผลการประเมิน  
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดีมาก   
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก  
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 เห็นควรใหปรับตําแหนงเปนนักวิชาการคอมพิวเตอร  
คนที่ 2 เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติและภาระงานที่ปฏิบัติ เหมาะสมครบถวน
ตาม 
 มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร เห็นควรใหปรับ
ตําแหนง 
คนที่ 3 เห็นสมควรใหเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการคอมพิวเตอรได 

 
2. คณะดําเนินการตามมติ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2548   

เมื่อวันที่  3 กมุภาพันธ  2548   
 

/3. คณะกรรมการ... 
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3.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  10/2549  มีมติเพิ่มเติมวา  ตอง 

วิเคราะหกรอบและเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ  กอนแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและดาํเนินการในขัน้ตอนตอไป  ซ่ึงคณะ/หนวยงานอื่น ๆ ตองเสนอเหตุผลและความจําเปนพรอม
รายละเอียดการวิเคราะหงานเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัตกิอนแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินและดาํเนินการในขัน้ตอนตอไป   

4. คณะวิศวกรรมศาสตร ไมไดขออนุมัติกรอบตําแหนงวางไมมีเงนิใน 50 กรอบตามสภา 
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  9/2550 มีมติใหชะลอเรื่อง และ
จะดําเนินการเมื่อสภามหาวทิยาลัยอนุมัตกิรอบอัตรากําลัง 
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร  ดําเนินการภายหลังจากมีมติใหตองวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังแลวเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ  กอนแตงตัง้คณะกรรมการ
ประเมิน  และภายหลังมีมตชิะลอเร่ืองการเปล่ียนตาํแหนง    ดงันั้น  ท่ีประชุมจึงมีมติใหดําเนนิการ
สอบแขงขนัหรือสอบคัดเลือกตามขอบงัคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเปล่ียน
ตําแหนง  การเปล่ียนระดับตาํแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  
2552   สําหรับกรอบตําแหนงวางทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร ไมไดเสนอขอไวนั้น  ใหเปนการบริหารจัดการ
ภายใน  50  กรอบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  โดยใชกรอบตําแหนงของโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี 
ทดแทนไปพลางกอน 
 
 

3.  กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน  ราย  
นายอมร  ศรีโนนชี  ตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  เปน ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ซ่ึง
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ รับเรื่องจากตนสังกัดตั้งแตวนัที่ 11 ตุลาคม 2549  จึงตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดป 2548  ทัง้นี้ มีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชมุครั้งที่ 
10/2549 เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2549 กําหนดใหมีการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังและผานความเหน็ชอบจาก
กองแผนงาน 
  บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยไดอนมุัติกรอบอัตรากําลังแลว ซ่ึงกองบริการการศึกษา  ไดขอ
กําหนดกรอบไวแลว จึงขอสรุปรายละเอียดตอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี ้
 
 
 

/ขอมูล... 
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  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

หลักเกณฑและวิธีการ ขอมูล นายอมร  ศรีโนนซี 

คุณสมบัติ 
 - พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

การดํารงตําแหนง 
1. บรรจุ ตําแหนงเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา (ลูกจางชั่วคราว) เมื่อวันที่         
1 ต.ค.2544 – 21 มี.ค.2547 
2. ปรับสถานภาพเปนพนักงานตั้งแตวันที่ 22 มี.ค.2547 – ปจจุบัน 
   รวมอายุราชการ 5 ป - เดือน 11 วัน (นับถึง 11 ตุลาคม 2549) 
คุณวุฒิ 
- วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
   สรุป เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 3 ก.พ.
2548 
 1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 
 2. ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการ
ประเมิน 
 3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดย
รายงานผลการประเมินและความเห็นของ
กรรมการทุกทาน 
 4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

1. ดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2548 : 3 ก.พ.48 
2. กจ.รับเรื่องจากหนวยงานตนสังกัดวันที่ 11 ตุลาคม 2549 
3. แตงตั้งกรรมการประเมิน  31 ต.ค. 2549 
3. กรรมการประเมิน  25 มกราคม 2550 
4. กองบริการการศึกษาไดขอกําหนดกรอบวางมีเงินรวมใน 50 อัตรา 
ผลการประเมิน  
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดี  (4 คะแนน) 
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี (4 คะแนน) 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 เห็นสมควรใหเปลี่ยนตําแหนง 
คนที่ 2 เห็นสมควรใหบุคคลดังกลาวไดปรับเปลี่ยนตําแหนง เนื่องจากเปน
ผูมีความรู ความสามารถในตําแหนงที่ขอปรับเปลี่ยน 
คนที่ 3 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนผูมีความรูความสามารถ
ประสบการณเหมาะสมกับตําแหนงที่ขอเปลี่ยน 
คนที่ 4 เห็นควรใหเปลี่ยนตําแหนงได เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. วันท่ีอนุมัตใิหเปล่ียนตําแหนง 

  -  แนวปฏิบัติเดิมคือ วันที่คณะกรรมการมีมติใหผานประเมิน   หรือ 
        -  นับตั้งแตวนัที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบตําแหนงวาง (วันที่สภาประชุม) 

  
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบตําแหนงวาง  
คือ  วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 
 

/1.3.2 กรณียัง… 
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     1.3.2  กรณียังไมไดดําเนนิการ   

1)  กรณีเปลีย่นตําแหนงสูงกวาระดับควบ  ที่โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่     
รับเรื่องแลวจํานวน  10  ราย   ขอมูลรายบุคคลเสนอเพื่อประกอบการพจิารณา  สามารถแบงไดเปน 3  กรณี   
คือ 
   1.  กรณีท่ีครบถวนตามหลักเกณฑ  และดําเนินการกอนมขีอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนงฯ  พ.ศ. 2552   สามารถขออนุมัติแตงตัง้
กรรมการประเมิน จํานวน  8  ราย ดังนี ้

ตําแหนง เอกสารประกอบ 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล / สังกัด 
เดิม ใหม 

การดําเนินการ เหตุผลและความจาํเปน
ของหนวยงาน 

วิเคราะหกรอบ
อัตรากําลัง 

 
 
 
1 

สํานักงานอธิการบดี 
งานสารบรรณ  
กองกลาง 
นางเสาวนิตย  
                 มีสวัสดิ์ 

 
 
 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 
5 ระดับ 5   

 
 
 
จ.บริหารงาน 
ทั่วไป 5 ระดับ 5 
  

 
 
 
- กจ.รับเร่ือง  
21 พ.ย.2549 
- ดําเนินการตามมติ 
กบบ.คร้ังที่ 10/2549 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2549 

 
 
 
มีเหตุผลความจําเปนและ
โครงสรางของหนวยงาน 

 
 
 
ไดรับอนุมัติกรอบ
ป 2552 ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยฯ  
คร้ังที่ 8/2552  
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.52 

 
2 

กองคลัง 
นางสาวกิจรัดดา  
                   เหมะนัค
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

 
ผูปฏิบัติงานบริหาร   

 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี  

 
กจ.รับเร่ือง  
1 พ.ย.2549 
- ดําเนินการตามมติ 
กบบ.คร้ังที่ 10/2549 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2549 

 
มีเหตุผลความจําเปนและ
โครงสรางของหนวยงาน 

 
ไดรับอนุมัติกรอบ
ป 2552 ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยฯ  
คร้ังที่ 8/2552  
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.52 

 
 
3 

คณะศิลปศาสตร 
สํานักงานเลขานุการ 
นางปาณฑรา  ศิริทวี 

 
 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 
5 ระดับ 5  

 
 
จ.บริหารงาน 
ทั่วไป 5 ระดับ 5  

- กจ.รับเร่ือง  
16 พ.ย.2549 
- ดําเนินการตามมติ 
กบบ.คร้ังที่ 10/2549 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2549 

 
 

“------------” 

 
 

“------------” 

4 นางละอองดาว   
                  เพชรแกว 

“  ----------  ” “----------- ” - กจ.รับเร่ือง  
18 มิ.ย.2550 
- ดําเนินการตามมติ 
กบบ.คร้ังที่ 10/2549 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2549 

“---- --------” “------------” 

 
5 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
นางสาวลภัส  ยิ่งยนื 
 

 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 
4 ระดับ 4  

 
จ.บริหารงาน 
ทั่วไป 4 ระดับ 4  

- กจ.รับเร่ือง  
4  พ.ค.2550 
- ดําเนินการตามมติ 
กบบ.คร้ังที่ 10/2549 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2549 

 
“------------” 

 
“------------” 

/ลําดับที่ 6  นางสาวพัชรนันท... 
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ตําแหนง เอกสารประกอบ ลําดับ

ท่ี ชื่อ – สกุล / สังกัด เดิม ใหม การดําเนินการ เหตุผลและความจาํเปน
ของหนวยงาน 

วิเคราะหกรอบ
อัตรากําลัง 

6 นางสาวพัชรนันท  
                   พรมจันทร 

ผูปฏิบัติงานบริหาร จ.บริหารงาน
ทั่วไป 

- กจ.รับเร่ือง  
4 ก.ย.2551 
- ดําเนินการตามมติ 
กบบ.คร้ังที่ 10/2549 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2549 

“------------” “------------” 

 
7 
 

สํานักคอมพิวเตอรฯ 
นางสาวอังคณา   
                  ปญญา 

 
ชางเครื่อง
คอมพิวเตอร 5 
ระดับ 5 

 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 5  
ระดับ 5 

- กจ.รับเร่ือง  
31 ส.ค.2550 
- ดําเนินการ 
ตามมติ กบบ. 
คร้ังที่ 10/2549 

 
“------------” 

 
“------------” 

8 นายพิชิต  คําพิภาค “------------” “------------” “------------” “------------” “------------” 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549   

ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหนงเติม ดังนี ้
-  หนวยงานทีป่ระสงคเปลี่ยนตําแหนงบุคลากรในสังกัดใหเสนอเหตุผลและความจําเปน 

ของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการวิเคราะหงานเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา และ 

-  วิเคราะหอัตรากําลัง  โดยมีความเหน็ของกองแผนงานประกอบดวยแลวนําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อที่ประชุมอนุมัติ จึงแตงตั้งกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียนตําแหนงตอไป 

2. หนวยงานตนสังกัดดําเนนิการตามหลักเกณฑ และไดรับอนุมัติกรอบป  2552  ตามมติสภา 
มหาวิทยาลัยฯ   ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552  

3. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อดําเนินการแตงกรรมการประเมินเพื่อเปล่ียน 
ตําแหนงตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้ง ที่ 10/2549 เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2549 
 

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการกรณีท่ียังไมไดดําเนินการ ดงันี้ 

   1. โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือ 
   2.  โดยการสอบแขงขันหรือคัดเลือกเปนการภายใน 

 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม    เนื่องจากหนวยงานไดยื่นขอเปลี่ยนตาํแหนงภายหลังจากมีมติใหตองวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังแลวเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ กอนแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน  ภายหลังมีมติชะลอเรื่องการเปล่ียนตําแหนง  และปจจุบันสภามหาวิทยาลัย ไดออกขอบังคับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง  การเปล่ียนระดับ
ตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.  2552  ซ่ึงมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่  14  กุมภาพันธ  2552  ดังนัน้  ท่ีประชุมจึงมมีติใหดําเนนิการสอบแขงขนัหรือสอบคัดเลือกตาม
ขอบังคับฯ  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนง ฯ พ.ศ.  2552 
 
 

2.  กรณีครบถวนตามหลักเกณฑและ ดําเนินการหลังขอบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนงฯ  พ.ศ. 2552     จํานวน  1 ราย ดังนี ้
 

ตําแหนง เอกสารประกอบ 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล / สังกัด 
เดิม ใหม 

การดําเนินการ เหตุผลและความจาํเปน
ของหนวยงาน 

วิเคราะหกรอบ
อัตรากําลัง 

 
 
1 

สํานักงานอธิการด ี
กองแผนงาน 
นางทัศนีย   
           บุญเชื่อม 

 
 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 
5 ระดับ  5 

 
  
จ.บริหารงาน
ทั่วไป 5 ระดับ 5 

 
 
- กจ.รับเร่ือง  
 30  ต.ค.2552 
- อยูระหวางดําเนิน 
การและขออนุมัติ
กรอบอัตราจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ  

 
 
มีเหตุผลความจําเปนและ
โครงสรางของหนวยงาน 

 
 
ยังไมไดรับอนุมัติ
กรอบป 2552 ตามมติ
สภาหาวิทยาลัยฯ  
คร้ังที่ 8/2552  
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.52 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
1.    หนวยงานตนสังกัดดําเนินการหลังขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการเปลี่ยนตําแหนงฯ  

พ.ศ. 2552  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2552   
2.    หนวยงานตนสังกัดไดดําเนินการตามหลักเกณฑ และยังไมไดรับอนุมัติกรอบป  2552  ตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2552   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552   
3.   นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาทบทวน 

 
มติท่ีประชุม  ใหหนวยงานดาํเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนตําแหนง 
 

/3.  กรณ.ี.. 
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 3.  กรณียังไมครบถวนตามหลักเกณฑ     จํานวน  1 ราย ดังนี ้

ตําแหนง เอกสารประกอบ ลําดับ
ท่ี ชื่อ – สกุล / สังกัด 

เดิม ใหม 
การดําเนินการ เหตุผลและความจาํเปน

ของหนวยงาน 
วิเคราะหกรอบ
อัตรากําลัง 

 
 
 
1 

สํานักงานอธิการด ี
โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่ 
นายชํานาญ  รอดภัย 

 
 
 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 
4 ระดับ  4 

 
 
 
จ.บริหารงาน
ทั่วไป 4 ระดับ 4 

 
 
 
- กจ.รับเร่ือง  
31 ส.ค.2550 
- ดําเนินการ 
ตามมติ กบบ. 
คร้ังที่ 10/2549 
 
- กจ.รับเร่ือง 
15 ต.ค.2552 

 
 
 
มีเหตุผลความจําเปนและ
ยังไมมีโครงสรางของ
หนวยงาน 
 
 
 
มีเหตุผลความจําเปนและ
โครงสรางของหนวยงาน 

 
 
 
ยังไมไดรับอนุมัติ
กรอบป 2552 ตามมติ
สภาหาวิทยาลัยฯ  
คร้ังที่ 8/2552  
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.52 

  
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

1. หนวยงานตนสังกัดยังไมไดดําเนินการตามหลักเกณฑ และยังไมไดรับอนุมัติกรอบป  2552  
ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ   คร้ังที่ 8/2552   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552   

2. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาทบทวน 
 

มติท่ีประชุม  ใหหนวยงานดาํเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนตําแหนง 
 

 
2) หนวยงานไดรับอนุมัติกรอบ ยังไมไดแจงความประสงคในการขอเปลี่ยน 

ตําแหนงมายังโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ 
 

มติท่ีประชุม  ใหคณะ/หนวยงาน  แจงความประสงคในการขอเปลี่ยนตาํแหนงมายังโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  และดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑและ
วิธีการเปล่ียนตําแหนง  การเปล่ียนระดับตาํแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.  2552  โดยประกาศใหสอบแขงขันหรือสอบคดัเลือกในภาพรวม  คุณสมบตัิของ
ผูสมัครจะตองเปนคนในสงักัดคณะ/หนวยงานนั้น  และตองไดรับคํายนิยอมจากตนสังกัด 
 

/2.  ตามมติ... 
 



 -16- 

 
2.  ตามมติสภาฯ ขอ 2 – 3 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดมหีนังสือขอ 

ขอมูลดังกลาวจากคณะ/หนวยงานตามเอกสารประกอบการประชุม 5  หากไดรับขอมูลจักไดเสนอตอ
คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจดัการองคกรและงานบุคคลพิจารณาตอไป  
    จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1      ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ 
ตามที่ นางสาวอารีรัตน  วงศสุวรรณ   ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   6   

ระดับ  6   สังกัดสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย   ไดยืน่ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร  ชํานาญการ ระดับ 7-8   นั้น   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  10/2550  เมื่อวันที ่  
9  พฤศจิกายน  2550   มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที ่ก.พ.อ.  มีผลบังคับใชหลักเกณฑ  วิธีการ  ก.ม.   
และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ   ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ   
ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคณุลักษณะเพิ่มเติม นั้น 
      บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน 
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  รองอธิการบดีฝาย
บริหาร    จึงเสนอที่ประชุมพจิารณาแตงตั้งให  นางสาวอารีรัตน  วงศสุวรรณ   ตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร  6  ระดับ  6  เลขที่ประจําตําแหนง  250   อัตรา 19,390.-บาท สังกัดสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  ดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  7  ระดับ  7  ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  19,390.-บาท   
เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ท้ังนี้   ตั้งแตวันที่  17 กรกฎาคม  2552 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัต ิ
 
 
 

/4.2  ขออนุมัต.ิ.. 
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 4.2      ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเงนิเดอืนขาราชการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา ขออนุมัติตัดโอน 
ตําแหนงและอตัราเงินเดือนขาราชการ จํานวน  1  ราย   คอื  นางสาววัลยา  วิริยเสนกลุ   ตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8   เลขที่ประจําตําแหนง   150  อัตราเงินเดอืน  29,800.-บาท   จากภาควชิา
วิศวกรรมโยธา  ตัดโอนตําแหนงไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม 2552  เพื่อให 
ตรงสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   เพื่อประโยชน    
ในการจดัการเรียนการสอน  

รองอธิการบดฝีายบริหาร  จงึเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณาการตดัโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ  ราย  นางสาววัลยา  วิริยเสนกุล    
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
- การตัดโอนตาํแหนง สามารถดําเนินการไดทุกกรณี โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

เปนผูพิจารณา (อางถึงขอบังคับฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม 1  ขอ 4,5,10) 
- เหตุผลและความจําเปนตามคณะวิศวกรรมศาสตร (เอกสารประกอบการประชุม 2) 

 
   เอกสารประกอบการประชุม 

1.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2552 
2.   บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.8/6230  ลงวันที่  1 ธันวาคม  2552 

 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

4.3  ขออนุมัตกํิาหนดตาํแหนงและเลื่อนขาราชการใหดาํรงตําแหนงประสบการณ 
งานประกันคณุภาพและงานติดตามประสิทธิภาพผลงาน    ขออนุมตัิกําหนด 

ตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงประสบการณ  จํานวน  1  ราย  คือ  นางศิริวิมล  พานชิพันธ  
ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  4  ระดับ  4  เลขที่ประจําตําแหนง  8  อัตราเงินเดือน   18,190.-บาท    สังกดั 
งานสารบรรณ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   (ปฏิบัติงานจริง   ณ   งานประกนัคุณภาพฯ  สํานกังาน
อธิการบดี)     ท้ังนี้  กรรมการประเมิน มีความเห็นใหเล่ือนและดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  เปนผูปฏิบตัิงาน  5 
ระดับ 5  (ประสบการณ) อัตราเงินเดือน  18,190.-บาท  สงักัดและเลขท่ีตําแหนงเดิม  ตั้งแตวันท่ี  30  
ตุลาคม  2552  จึงเสนอที่ประชุมคณะการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

              /เอกสาร...
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   เอกสารประกอบการพิจารณา 

- แบบสรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    5.1   เล่ือนระดับขาราชการ 

รองอธิการบดฝีายบริหาร    เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ 
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป  เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ  และปรับวุฒิ
การศึกษาใหไดรับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  5  ราย  ดังนี ้
 
1.  เล่ือนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ   จํานวน  4  ราย  คือ 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 
เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 
 

สํานักงานอธิการบดี 
งานการเจาหนาที่  กองกลาง 
นางเกษร      จรัญพรหมสิริ 

 
 
บุคลากร 
ชํานาญการ 

 
 

7 
 

 
 
25,200 

 

 
 

8 
 

 
 

26,470 
 

 
 
-   ตั้งแตวันที่   23 มิถุนายน 2552 
 

 
 

 
2 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 

 
งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ  กองกลาง 
วาที่รอยตรีวัฒนา  จําเริญ 
 
 
นายนุกุล   มงคล 
 
 
คณะวิทยาศาสตร 
สํานักงานเลขานกุาร 
นางเกษมณี   โสภาณเวช 

 
 
 
วิศวกรไฟฟา  
ชํานาญการ 
 
นักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการ 
   
 
 
นักวิชาการพัสด ุ
ชํานาญการ 

 
 

 
7 
 
 

7 
 
 
 
 

7 

 
 

 
24,730 

 
 

21,980 
 
 
 
 

21,980 
 

 
 

 
8 
 
 

8 
 
 
 
 

8 
 

 
 

 
25,930 

 
 

22,690 
 
 
 
 

22,690 
 

 
 
 
-  ตั้งแตวันที ่  9 ธันวาคม  2551 
     
 
-  ตั้งแตวันที ่ 17 ธันวาคม 2551 
 
 
 
 
- ตั้งแตวันที่  21 พฤษภาคม  2552 

 

/2.  เล่ือนระดับ... 
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2.  เล่ือนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดบัถัดไปจากการปรบัวุฒิการศึกษา  จํานวน 1 ราย คือ  

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 
เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

  
 

1  

คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาเคม ี
นายรักเกียรติ  จิตคติ   

 
  

อาจารย 

 
 

5 
 
  

 
 

13,110   

 
  

6 

  
  

13,240  

 
   
-  ใหไดรับเงินเดือนขั้น 13,240.- บาท 
    เนือ่งจากระดับ 6 ไมมีข้ัน 13,110.-บาท 

-   ตั้งแตวันที่  13  ตุลาคม  2552 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิงาน 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรรายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  จํานวน  3  ราย  คือ  

1.  นายสราญ   ปริสุทธิกุล    ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ตําแหนง 
อาจารย  ระดบั  7  สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร   คณะเกษตรศาสตร  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญา
เอก  สาขาวิชาสัตวศาสตร  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดวยทนุโครงการพัฒนาอาจารยและทนุสวนตวั  
ไดศึกษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางทําวิทยานิพนธ   จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่  2 
พฤศจิกายน 2552 

2. นายชชัวิน   นามมั่น   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  ตําแหนง 
อาจารย  ระดบั 6  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  สถิติและคอมพิวเตอร   คณะวิทยาศาสตร   ไดรับอนุมัติให   
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนอื  ดวยทนุโครงการพัฒนาอาจารย   ไดศกึษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางทําวิทยานิพนธ   
จึงรายงานตวักลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่  10  พฤศจิกายน  2552 

3. นางสาวชมพูนุท   ธารีเธียร   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8  สังกัดสํานักงานเลขานุการ   คณะศิลปศาสตร   ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก   สาขาวิชาภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ดวยทนุโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตวั   
ไดศึกษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางทําวิทยานิพนธ   จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่  23  
พฤศจิกายน  2552 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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5.3 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา 

   รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรลา
ศึกษา  จํานวน  1 ราย  คือ  นายคําลา    มุสิกา   พนักงานในสถาบันอดุมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สังกัด
สํานักงานเลขานุการ   คณะศิลปศาสตร   ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชานาฏยศิลปไทย  ณ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดวยทนุสวนตวั  โดยใชเวลาราชการบางสวน   มีกําหนด   3  ป  ตั้งแตวนัที่  1  
พฤศจิกายน  2552   ถึงวันที ่ 31  ตุลาคม  2555 โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษาตอเดือนละ 11,575.- 
บาท  และคาสวัสดิการเดือนละ 5,446.- บาท 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5. 4   การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  4  ราย  ดังนี้ 
ตําแหนงที่จาง คาจาง 

ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 

สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

 เงินรายได       

1 นายรัฐพงศ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 493 9,700.- 5,446.- 9 พฤศจิกายน 2552 - 30กันยายน 2553 

 ปฏิกานัง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล     

  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร     

        

2 น.ส.ฐิตารัตน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 219 9,700.- 5,446.- 2 พฤศจิกายน 2552 - 30กันยายน 2553 

 ศรีวัฒนพงศ สาขายุโรปศึกษา คณะรัฐศาสตร     

  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

        

3 น.ส.เพ็ญนภา บัญชีบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญช ี 368 7,940.- 3,180.- 8 ธันวาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

 สีดา สาขาบัณฑิต กองคลัง     

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานอธิการบดี     

        

4 นายปภัสสร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต อาจารย 475 13,110.- 7,420.- 8 ธันวาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

 เธียรปญญา สาขาสหวิทยาการ คณะรัฐศาสตร     

  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

        

 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

ไมมี 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น.   
 
 

      
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
1/2553    
 

 
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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