
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  1/2553 

วันศุกรท่ี  15  มกราคม  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 นายปรีชา  บญุทํานุก           กรรมการ 
5.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา          กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
7.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี  กงเพชร               กรรมการ 
8.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นายนภดล  พฒันะศิษอุบล               กรรมการ 
9.  (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา           กรรมการ 
10. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ    นางสาวศุภลักษณ  มาคณูตน                 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.  คณบดีคณะรัฐศาสตร   รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ         ติดราชการ 
2.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                    ติดราชการ 
     
ผูรวมประชุม 
1.  นางสุรีย  ธรรมิกบวร   รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
2.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร  8  ระดับ  8  ชํานาญการ 
3.  นางชวนพศิ  อันพิมพ   บุคลากร  6  ระดับ  6 

/4.  นางสาวสิริรัตน...   
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4.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  10/2552    
เม่ือวันศุกรท่ี  25  ธันวาคม  2552 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  10/2552  วันศุกรที่  25  ธันวาคม  2552 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงบรรณารักษ   เชี่ยวชาญ  ระดับ   9 
สืบเนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  9/2552  เมื่อวันที่  27   

พฤศจิกายน  2552  มีมติสมควรใหกําหนดตําแหนงผูเชีย่วชาญ   แตเนือ่งจากตองมีองคประกอบของมาตรฐาน
ภาระงานและความจําเปนตองมีตําแหนงดงักลาว  จึงขอใหสํานักวิทยบริการ  เสนอเหตุผล  ความจาํเปนของ
หนวยงานที่ตองมีบรรณารักษ  เชี่ยวชาญ  กําหนดภาระงาน  ตัวช้ีวัดภาระงานของหนวยงาน  ลักษณะหนาที ่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา นั้น 
   บัดนี้  สํานักวทิยบริการ  ไดนําเสนอเหตุผลและความจําเปนของหนวยงานที่ตองมี
บรรณารักษ  เชี่ยวชาญ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ  เชีย่วชาญ  ดังนี ้

1. เหตุผลและความจําเปนของหนวยงาน  
2. ภาระงานของหนวยงาน   
3. ตัวช้ีวดัภาระงานของหนวยงาน      
4. ลักษณะหนาทีรั่บผิดชอบและคุณภาพของตําแหนง   

 
/รองอธิการบดี... 
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รองอธิการบดฝีายบริหาร  จงึขอเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณาขอมลู 
ประกอบการพิจารณาขอกําหนดกรอบบรรณารักษ  เชีย่วชาญ  ระดับ  9  หากเห็นชอบจะไดนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
     เอกสารประกอบการประชุม 

1. หลักเกณฑการพิจารณา  ตามขอ  2  แหงประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  มาตรฐานการ 
กําหนดระดับตําแหนงการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

2. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.10.1/6969  ลงวันที่  17 พฤศจิกายน  2552    
3. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.10.1/7584  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2552 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิห สํานักวิทยบริการ  ดําเนนิการ  ดังนี ้

1.  ใหวิเคราะหโครงสรางและภาระงาน  ตําแหนงบรรณารักษ เชี่ยวชาญ วาจะมีไดก่ี
ตําแหนง 

2. ใหเพิ่มลักษณะงานของตาํแหนงบรรณารกัษ เชี่ยวชาญ ดาน การสรางระบบใหม  
การสรางศาสตรความรู  และ  E - Libraly 

3. รวบรวมขอมูลภาระงานของตําแหนงบรรณารักษ  เชี่ยวชาญ  จากมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย 

ในเบื้องตนใหเสนอสภามหาวิทยาลัย  พิจารณากําหนดกรอบตําแหนงบรรณารักษ  
เชี่ยวชาญ  หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  จึงเสนอเพื่อขอคัดเลือกหรือประเมินคนเขาสูตําแหนงตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1      ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ 

รองอธิการบดฝีายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ขาราชการใหดํารง   
ตําแหนงชํานาญการ ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ  จํานวน  2  ราย 

1.   ตามที่ นางสุจิตร  อุตรมาตย   ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน  6 ระดับ  6  
 สังกัดสํานักงานคณบดี  คณะเกษตรศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนกัวิเคราะหนโยบาย 
และแผน  ชํานาญการ  ระดับ 7-8   นั้น   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  10/2550   เมื่อวันที่   
9  พฤศจิกายน  2550   มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที ่ ก.พ.อ.  มีผลบังคับใชหลักเกณฑ  วิธีการ  ก.ม.   
และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ   ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ   
ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคณุลักษณะเพิ่มเติม  นั้น 

/บัดนี้... 
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   บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเหน็วาเปน 
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน  จงึเสนอที่ 
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางสุจิตร  อุตรมาตย   ตําแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน  6  ระดบั  6  เลขที่
ประจําตําแหนง   81  อัตรา  26,620.-บาท   สังกัดสํานักงานคณบดี   คณะเกษตรศาสตร  ดํารงตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  7  ระดบั  7  ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  26,620.-บาท   เลขท่ีประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ท้ังนี้   ตั้งแตวันที ่ 24  กันยายน  2552   

 

มติท่ีประชุม   อนุมัต ิ
 
 

2.   ตามที่ นางปทุมทิพย  ผลโยญ   ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  6 ระดับ  6   สังกัด 
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   คณะวิทยาศาสตร  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกาํหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการ  ระดับ  7-8   นั้น   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  10/2550  เมื่อวันที ่ 9  พฤศจิกายน   
2550   มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที ่ ก.พ.อ.  มีผลบังคับใชหลักเกณฑ  วิธีการ  ก.ม.  และมหาวิทยาลัย 
กําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ   ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสรจ็  ทั้งนี้ไดกําหนดให 
ประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม  นั้น 

   บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเหน็วาเปน 
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน  จงึเสนอที่ 
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางปทุมทิพย  ผลโยญ   ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  6  ระดับ  6  เลขที่ประจําตําแหนง   
281  อัตรา  22,250.-บาท   สังกัดภาควิชาวทิยาศาสตรชีวภาพ   คณะวิทยาศาสตร  ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
 7  ระดับ  7  ชาํนาญการ  อัตราเงินเดือน  22,250.-บาท   เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกดัเดิม ท้ังนี้   ตัง้แตวนัท่ี   
27  ตุลาคม  2552   

 

มติท่ีประชุม   อนุมัต ิ
 
 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวชิาการ 

รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งบุคคลให 
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    สังกัดคณะศิลปศาสตร  จํานวน 1 ราย  คือ   ผูชวยศาสตราจารยเมชฌ    
สอดสองกฤษ  สาขาวิชาภาษาจีน 
                          /มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

                5.2   เล่ือนระดับขาราชการ 

      รองอธิการบดีฝายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ 
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป   เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ  และตําแหนง
ประสบการณ ใหไดรับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  2  ราย  ดังนี ้
1.  เล่ือนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ   จํานวน  1  ราย  คือ 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 
 
 

  

สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย     
นางสาวอารีรัตน   
                     วงศสุวรรณ 
 
 

 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
ชํานาญการ 
 
  

 
 

7 
 
  

 
 
20,220 

 
 
 

 
 

8 
 
 
  

 

 
 

20,520 
 
  
 

 
 
-   ตั้งแตวันที่   17 กรกฎาคม 2552 
 
  

 

2.  เล่ือนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดบัถัดไปจากประเมนิเพื่อเล่ือนระดับใหสูงขึ้น ตาํแหนง 
     ประสบการณ    จํานวน  1 ราย  คือ  
ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

  
 
 

1  

สํานักงานอธิการบดี 
งานสารบรรณ  กองกลาง 
 
นางศิริวิมล  
               พานิชพนัธ 

 
  
 
ผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

 
 
 

4 
 
  

 
 

 
18,910   

 
 
  

5  

 
  
  

19,420  

 
   
 

-   ตั้งแตวันที่  30  ตุลาคม  2552 

 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
/5.3 บุคลากร... 
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5.3 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิงาน 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรรายงานตวั
กลับเขาปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ราย  คือ  นางสาวสิริวงษ   หงษสวรรค   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหนงอาจารย  ระดับ  7  สังกัดสํานักงานเลขานุการ   คณะศิลปศาสตร   ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม  ณ  University of  Social Science  and  Humanities,  VNU  ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย   ไดสําเร็จการศึกษา  จึงรายงานตวักลับเขา
ปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวนัที่  21 ธันวาคม  2552   

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น  ๆ 

6.1 ขออนุมัติเปดสอบแขงขนัเพื่อปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน  
ประจําป  2553 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดออกประกาศหลักเกณฑ และวิธีการสอบสําหรับ 
ลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนกังานในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ. 2552  โดยใหโครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาทีด่ําเนนิการสอบแขงขันปละ  1  ครั้ง  ซ่ึงหนวยงานที่ประสงคในการเปดสอบจะตองมีกรอบอัตรากําลัง
กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณเงนิรายไดประจําป   แลวแจงความประสงคในการเปด
สอบแขงขัน  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ภาระงานที่มอบหมาย  ความรูความสามารถที่ตองการ ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ตําแหนงที่ขอเปดสอบจะตองเปนตําแหนงที่
เทียบเคียงกับชื่อตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา หรือช่ือตําแหนงทีม่ีช่ือเทียบเคียงกับชื่อ
ตําแหนงลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้นไป  โดยมหาวิทยาลัยจะปรับสถานภาพเปนพนกังานสําหรับผูที่สอบผาน
ในวนัที่  1  เมษายน  ของทกุป   
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   จึงไดรวบรวมตําแหนงตามหนวยงานที่ขออนุมัติ   
เปดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารและคาจางที่ไดรับการบรรจุคือคาจาง  ณ  วนัที่  31  มีนาคม  ของ
ปงบประมาณที่ไดรับการบรรจุรายละเอียดตาง ๆ  ตามประกาศหลกัเกณฑ ดังกลาวขางตนแลว   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเปน  2  กรณี  คือ 
1. ขออนุมัติเปดสอบแขงขนัเพื่อปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน 

จํานวน  17  ตาํแหนง   39  อัตรา  ตามรายละเอียดท่ีแนบทาย 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

/ 2. พิจารณา... 
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2.  พิจารณากําหนดเปลี่ยนแปลงชื่อตาํแหนงในการเปดสอบของคณะวิทยาศาสตร   
จาก  ตําแหนงผูชวยสอน  เพื่อกําหนดตําแหนงในการขออนุมัติเปดสอบในครั้งนี้ตามสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  
สถิติ  และคอมพิวเตอร  เห็นสมควร กําหนด เปน  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  หรือ  อ่ืน ๆ................ 

   ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. เดิม  ก.ม. และมหาวิทยาลัยกาํหนด  ช่ือ สายงาน  ชวยสอน  ช่ือตําแหนง  ครู  แต 

ในปจจุบนั ก.พ.อ. ไดยุบเลิกตําแหนง  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0509.4/ว 2  ลงวันที่  29 มกราคม  2550              
2. จากการสอบถามเจาหนาทีบ่คุคลคณะวิทยาศาสตร ณ ปจจุบันจางปฏิบตัิงานใน

สายชวยสอน  กําหนดตําแหนงในแตละภาควิชา  ดังนี ้
1) ภาควิชาฟสิกส  จางเปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
2) ภาควิชาคณิตศาสตร  จางเปนตําแหนงนกัวิชาการคอมพวิเตอร 
3) ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ จางเปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร 

3. TOR  ของตําแหนงผูชวยสอน 
1) เตรียมการสอนวิชาปฏิบัติการ 
2) ตรวจการบานรายวิชาตาง ๆ 
3) รับผิดชอบในการสอน Lab  และสอนเสริมจํานวน  11  รายวิชา 

4.  คุณวุฒิตําแหนงผูชวยสอน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร  ที่จางเขาทํางานเปนลูกจาง 
ช่ัวคราว  และจายคาจางระดบัปริญญาตรีทุกราย 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
1.  รายละเอียดประกอบการพิจารณาในการเปดสอบแขงขัน 
2.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับ 
      ลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
      ฉบับลงวันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
3.    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  บัญชีรายช่ือตําแหนงสายสนับสนุน 
      ในสาขาวชิาชีพและสาขาวิชาที่ขาดแคลน พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน  
       พ.ศ. 2552 
5. ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  องคประกอบคณะกรรมการดาํเนินการ 

สอบแขงขันและคัดเลือกสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนกังานใน 
       สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ฉบับลงวันที่  8 กนัยายน พ.ศ.  2552 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  ใหทําหนังสือสอบถามไปยงั คณะวิทยาศาสตร เพื่อหาชือ่ตําแหนงท่ีเหมาะสม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  10.15  น.   
 
 
 

       
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
2/2553    
 

  
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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