
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 คร้ังที่  7/2548   

วันพฤหัสบดทีี่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชุมอุบล  2  ชั้น 4  สํานักงานอธิการบดี  
------------------------------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
 1.  อธิการบดี     ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ  ประธานกรรมการ 
 2.  (แทน)รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นางนองเล็ก  บุญจูง   กรรมการ 

3. (แทน)รักษาราชการแทน 
     คณบดีคณะเกษตรศาสตร   นายนรินทร  บุญพราหมณ  กรรมการ 

 4.  (แทน)คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร  ผศ.อดุลย  จรรยาเลศิอดุลย  กรรมการ  
5.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ผศ.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข   กรรมการ 
6.  (แทน)คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

การสาธารณสขุ    นางณรัญญา  สุปนนุช   กรรมการ 
7.  คณบดีคณะนิติศาสตรและรฐัศาสตร   นายสมบัติ  วอทอง   กรรมการ 
8.   ประธานสภาอาจารย   ผศ.จุฑามาส  จิตตเจริญ   กรรมการ 
9.  (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นางวรารัตน  ปานพรม   กรรมการ 

10.  รองอธิการบดีฝายบรหิาร   ผศ.ทวคีูณ  สวรรคตรานนท  กรรมการ   
                                                                                                           และเลขานุการ 

          11.   ผูอํานวยการกองกลาง   นางนลิน ีธนสนัต ิ     ผูชวยเลขานุการ 
 

                                                                                                           
ผูรวมประชมุ 
 เจาหนาที่บุคคล 6  ระดับ  6     นางเกษร จรัญพรหมสิริ     
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี    
 
 

                                                                            /ระเบยีบวาระที่ 2….. 
 



                  -2- 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 6/2548  
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 

บุคคล  ครั้งที ่6/2548  เม่ือวันที่  16  มิถุนายน  2548 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวใหแกไขหนา 2  ดังน้ี 

1)  ระเบียบวาระที่ 1.1   บรรทัดที่ 1 และ 3  จาก  ประธานองคการสิทธิมนุษยชน  เปน    
     ประธานกรรมการพัฒนาสิทธิมนุษยชน 

   2)  ระเบียบวาระที่ 1.2  ขอ 1)  จาก  หลักมนุษยชน  เปน  หลักสทิธิมนุษชน  
   ภายหลังจากแกไขแลวทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานประชุม 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง 

ทางวิชาการของขาราชการ  จํานวน  4  ราย  ดังนี้ 
1) นางวิภาดา  สนองราษฎร  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 140  

อัตรา 14,500 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

2) นายสมภพ  สนองราษฎร  ตาํแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 270   
อัตรา 14,100 บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม   

3) นายประชาสนัติ  ไตรยสทุธ์ิ  ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 434   
อัตรา 13,770 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวศิวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

4) นางสาวชัญญานุช  ชวงชิง  ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบญัชี 6 ระดับ 6 เลขทีป่ระจํา 
ตําแหนง 495 อัตรา 15,080 บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ระดับ 7-8 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                                                       /4.2  ปรับวุฒิ….. 
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4.2 ปรับวุฒิขาราชการ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการปรับวฒิุขาราชการ จํานวน 1 ราย  คือ   นางสาว 

รุงนภา    ทิพากรฐิติกุล   ตําแหนงอาจารย  ระดับ 5   เลขทีป่ระจําตําแหนง 617   อัตรา 8,870 บาท  สังกัด 
ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร      ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร  ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2548  รายงานตัวกลับ 
เขาปฏบิัติหนาที่ราชการเมือ่วันที่ 9 พฤษภาคม  2548  จึงใหปรับวุฒิและเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย    
ระดับ 5   อัตรา 12,000 บาท   เลขที่ประจําตําแหนงและสงักัดเดิม   ตั้งแตวนัที่  26  พฤษภาคม  2548 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 เลื่อนระดับขาราชการ 
ประธานเสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําใน 

ระดับถัดไป  ใหไดรับเงินเดอืนอีก 1 ระดับ  จํานวน 1  ราย  ดังนี้  
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น เล่ือน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 

สํานักวิทยบริการ
ฝายหอสมุด 
นางสาวนุจรินทร  
           ภูธา   
    

 
 

บรรณารักษ 
ชํานาญการ 

 
 

7 
 
 

 
 
19,720 

 
 

8 
 
 
 

 
 
20,280 

 
 
- ใหไดรับเงินเดือนขั้น 20,280 
 เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 19,720 
- ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

5.1 ผลการพิจารณาผลงานตาํแหนงทางวชิาการ 
 ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตามผลการพจิารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ  จํานวน  2  ราย  ดังนี้ 
1)  ตามที่  นายอุทัย  สุขสิงห   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8   สังกัดภาควชิา 

วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส  นั้น 
 

                                                                /บดันี้… 
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บัดนี้   คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว   ประธาน  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให    นายอุทัย   สุขสิงห   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8  เลขทีป่ระจํา
ตําแหนง 143    อัตรา 20,280  บาท   สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   คณะวศิวกรรมศาสตร     
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย    ระดับ 8    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   เลขที่ประจํา 
ตําแหนง  อัตราเงินเดือนและสงักัดเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  27  มกราคม  2548 
 

  2)  ตามที่คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ 4/2548  วันที่ 7 เมษายน 
2548 ไดรับทราบการยื่นผลงานเพื่อขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของ นายพิทักษ  สิงหทองลา ตําแหนง 
อาจารย  ระดับ 7  สังกัดภาควิชาพชืสวน  คณะเกษตรศาสตร   และเน่ืองจากการดําเนินการยังไมแลวเสร็จ  ผูขอ 
กําหนดตําแหนงไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอเต็มเวลา   ที่ประชุมจึงมีมติโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. ใหแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไดตั้งแตวนัที่รายงานตวักลบัเขาปฏบิัติราชการ  นั้น   

บัดนี้   คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว   ประธาน  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นายพิทักษ  สิงหทองลา  ตําแหนงอาจารย  ระดับ 7  เลขที่ประจําตําแหนง 
254  อัตรา 19,140  บาท  สังกัดภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตรศาสตร       ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
ระดับ 7    สาขาวิชาพืชสวน   เลขที่ประจําตําแหนง   อัตราเงินเดือน   และสงักัดเดิม     ทั้งน้ี   ตั้งแตวันที ่
รายงานตวักลับเขาปฏบิตัิราชการ  
  

3)  ตามที่  นางอรุณศรี  โพธิโกฏิ  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6  สังกัด 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ ระดบั 7-8 โดยวิธีพิเศษ  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว    ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให       นางอรุณศรี    โพธิโกฏิ   ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6   
เลขที่ประจําตาํแหนง 37  อัตรา 16,070  บาท  สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  ดํารง
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7    ระดับ 7   ชํานาญการ    อัตราเงินเดือน 16,510  บาท  เลขที่ประจํา 
ตําแหนงและสังกัดเดิม     ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  1   กันยายน   2547 
 

/ตามที่… 
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4)  ตามที่   นางวนิดา  พูลผล  ตําแหนงนักวิชาการพสัดุ 6  ระดับ 6  สังกัดงานพัสดุ 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให    นางวนิดา  พูลผล   ตําแหนงนักวิชาการพสัดุ 6  ระดับ 6  เลขทีป่ระจํา 
ตําแหนง  44    อัตรา 20,760  บาท     สังกัดงานพัสดุ    กองคลัง    สํานักงานอธิการบดี     ดํารงตําแหนง 
นักวิชาการพัสดุ 7 ระดับ 7 ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  21,770  บาท  เลขทีป่ระจําตําแหนงและสงักัด 
เดิม     ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่   9  ธันวาคม   2547 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

5.2 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงประสบการณ 
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารง 

ตําแหนงประสบการณ  จํานวน  1  ราย  คือ   นางวนิดา  บุญพราหมณ   ตําแหนงพนักงานธุรการ 4  ระดับ 4 
เลขที่ประจําตาํแหนง 41 อัตรา 12,460 บาท สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลงั สํานักงานอธิการบดี  เลื่อนขึ้น 
ใหดาํรงตําแหนงพนักงานธุรการ  5   ระดับ 5    อัตรา 13,070 บาท     เลขที่ประจําตําแหนงและสงักัดเดิม   
ทั้งน้ี  ตั้งแตวนัที่  6  พฤษภาคม  2548 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
                     
   5.3  ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงขาราชการ 

ผูอํานวยการกองกลาง   เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลีย่นตําแหนงขาราชการ  สังกัด 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  5  ราย  ดังนี้ 
 

5.3.1  กรณีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จํานวน  2  ราย 
1) นางพยอม  บุญมั่น  ตําแหนงพนักงานการเงินและบญัชี 5  ระดับ 5 เลขที่ประจํา 

ตําแหนง 221  อัตรา 13,390 บาท    ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการเงนิและบญัชี 5  ระดับ 5  เลขที่ 
ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกดัเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  4  มีนาคม  2548 
 

/2) นางเพชรา… 
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2) นางเพชรา  ทัดเทยีม  ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5  เลขที่ประจํา 
ตําแหนง 338  อัตรา 12,000 บาท        ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5  เลขที ่
ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกดัเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  25  กุมภาพันธ  2548 
  
   5.3.2  กรณีคุณวุฒิไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จํานวน  3  ราย 

3)  นางสายฝน  สําราญ  ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5  เลขทีป่ระจํา 
ตําแหนง 39  อัตรา 13,330 บาท        ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5  เลขที ่
ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือนและสังกดัเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  8  มีนาคม  2548 

4)  นางสาววชิุดา  เชาวศรีกุล  ตําแหนงพนักงานการเงินและบญัชี 5  ระดับ 5  เลขที ่
ประจําตําแหนง 212 อัตรา 13,600 บาท ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 5 ระดับ 5 เลขที ่
ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และสังกัดเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  25  มีนาคม  2548 

5)  นายประกิจ  เชื้อนิล  ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 5  ระดับ 5  เลขทีป่ระจํา 
ตําแหนง 36  อัตรา 13,070 บาท       ขออนุมัตเิปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการเงนิและบญัชี 5  ระดับ 5  เลขที่ 
ประจําตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และสังกัดเดิม  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  18  กุมภาพันธ  2548 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
- สรุปการดําเนินการและความเห็นของกรรมการประเมิน   
- หลักเกณฑและขอมูลสวนบคุคล  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  โดยใหกองคลังกําหนดภาระหนาที่และมอบหมายงาน Term of Reference 
(TOR) ใหขาราชการที่ไดอนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงที่สงูกวาระดับควบ     ตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิม 
และภาระหนาที่ตามตําแหนงใหมที่ไดมอบหมายดวย     ทั้งน้ี     ทุกหนวยงานที่ตองการไดรับสิทธ์ิเปลี่ยน
ตําแหนงที่สงูกวาระดับควบ  จะไมมีการขอกําหนดอัตราเพิ่มในตําแหนงเดมิ 
 

5.4  ขออนุมัติยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเก่ียวกับคุณวุฒ ิ
กองคลงั  สํานักงานอธิการบดี  ขออนุมัติยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่เกีย่วกับ 

คุณวุฒิเพ่ือเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  จํานวน  1  ราย  คือ   นางวนิดา  บุญพราหมณ    ตาํแหนงพนักงาน 
ธุรการ 5 ระดบั 5 เลขที่ประจําตําแหนง 41 อัตรา 12,460 บาท สังกัดงานการเงินและบญัชี กองคลัง สํานักงาน 
อธิการบดี  มีคุณวุฒิ ปวท. (การบัญช)ี   และศลิปศาสตรบัณฑติ (การจัดการทั่วไป)    จากสถาบันราชภัฏอุบล- 
ราชธานี     ขอยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเกี่ยวกบัคุณวุฒิเพ่ือเปลีย่นตําแหนงเปนนักวิชาการเงิน 
และบัญชี  5  ระดับ 5    ทั้งน้ี  ไดรับอนุมัติใหเลื่อนขึ้นใหดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5  ตั้งแตวันที่  
6 พฤษภาคม 2548 

/ทั้งน้ี… 
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   ทั้งน้ี    หากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ   กองคลังจะดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงตามมติ 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคล ครั้งที่ 1/2548 ตอไป 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -  สําเนาบันทกึกองคลัง ที่ ศธ 0529.3/1087  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
   อน่ึง เพื่อเปนการสนับสนุนความกาวหนาของขาราชการที่มีความรู ความสามารถ
ตามภาระงาน ปริมาณงานและความตองการของคณะ  ตามที่ ผศ.ดร.จุฑามาส  จิตตเจริญ ไดเรียนหารือ 
ที่ประชุม  กรณีนายประจกัษ    จันทรตรี    ที่ปฏิบัติงานดานวทิยาศาสตรมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งมหาวทิยาลัย  
แตมีคุณวุฒไิมตรงตามหลักเกณฑ ก.ม.        งานการเจาหนาที่ จะไดหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑและวธีิการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยั สาย ข และสาย ค เปนสาย ก 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลยั สาย ข และสาย ค เปนสาย ก ตามรางหลกัเกณฑและวธิีการเปลี่ยนตาํแหนงที่คณะทํางาน
ซึ่งมี นางเฉลมิศรี  ฤทธาภัย เปนประธาน  นําเสนอ  
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -   สําเนาบันทึกที่ ศธ 0529.2.3/พิเศษ  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  2548 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑและวธีิการเปลี่ยนตําแหนง 
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั สาย ข และสาย ค เปนสาย ก ดังน้ี 

1)  คุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปรญิญาโทในสาขาวิชาทีเ่ก่ียวของกับหลักสูตร  
หรือการเรียนการสอนของคณะที่จะรับเขา 

2)  ผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะที่รบัเขาแลวนําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

3)  เมื่อไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแลว ใหทดลอง 
ปฏิบัติหนาทีส่อนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

4)  คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลงัการปฏิบัตหินาที่สอนหลังการทดลองปฏิบัต ิ
หนาที่   เมื่อผานการประเมินแลว   จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

/ปดประชุม… 
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ปดประชุมเวลา  11.00  น. 
 
 
         -นลินี  ธนสันติ-                          -ทวคีูณ  สวรรคตรานนท-. 
      (นางนลินี  ธนสันติ)                                                   (ผูชวยศาสตราจารยทวีคูณ  สวรรคตรานนท) 
   ผูจดรายงานการประชุม                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
          ที่ประชุมไดรับรองรายงานนี้แลวในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 8/2548  
 
 

         - ประกอบ  วิโรจนกูฏ- 
                       (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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