
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 3/2550   

วันศุกรท่ี  30  มีนาคม   พ.ศ. 2550  เวลา  09.30 น.  
ณ  หองประชมุอุบล  2  ชั้น  4  สํานักงานอธิการบด ี

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1. (แทน) อธิการบดี   รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
     นายสุภชัย   หาทองคํา 
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล กรรมการ 
3. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา    กรรมการ 
4. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา     กรรมการ 
6. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ   กรรมการ 
7. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายสุพัฒน  เงาะปก        กรรมการ 
 

 
ผูไมมาประชมุ 
1. อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ        ติดราชการ 
3. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ   เพ็งสา   ติดราชการ 
    และการสาธารณสุข 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาวพรรณณี  รอดแรงบุญ  (แทน)  คณบดคีณะวิทยาศาสตร 
2.  นางสาวอินทิรา  ซาฮีร   (แทน)  คณบดคีณะศิลปศาสตร 
3.  นางสาวลินดา  กระตายทอง  (แทน)  คณบดคีณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ 
4.  นายกฤษณะ  ชินฉัตร   (แทน)  คณบดคีณะรัฐศาสตร 
5.  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
6.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง             รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้ง 
                                                                    กองการเจาหนาที่ 
7.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  เจาหนาที่บุคคล 
8.  นายอรรถพงศ  กาวาฬ   นิติกร 
 

/เร่ิมประชุมเวลา...



 - 2 - 

 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 
    
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

รองอธิการบดฝีายบริหาร  แจงเพื่อทราบวาอธิการบดีติดภาระกจิ  จึงขอใหที ่
ประชุมเลือกกรรมการ  จํานวน 1 ทาน  เพือ่เปนประธานการประชุม   
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตเิลือกรองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนประธานในการประชมุ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี  2/2550  
    ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  คร้ังที่  2/2550  
 
   เอกสารประกอบการประชุม 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 2/2550   
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 การแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 

ตําแหนงชํานาญการของขาราชการ  จํานวน  1   ราย คือ นางกรชนก   แกนคํา  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 
ระดับ 6  เลขที่ประจําตําแหนง  557  อัตรา 19,400.-บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร  
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนกัวิทยาศาสตร ชํานาญการ  ระดับ 7 – 8  
 
   เอกสารประกอบการประชุม 

- รายละเอียดของการเสนอขอตําแหนงทางวชิาการ 
/มติท่ีประชุม...
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.2 เล่ือนระดับขาราชการ 
    ประธาน  เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้น
ต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมนิแลวใหดํารงตาํแหนงในระดบัที่สูงขึ้น 3 ราย  ด ังนี้ 
(1)  เล่ือนระดับขาราชการเงนิเดือนถึงขัน้ต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมิน  จํานวน  2  ราย 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 
เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 
หนวยตรวจสอบภายใน 
นางดวงมณ ี สิทธิธรรม 
                
 
คณะบริหารศาสตร 
นางบุปผา  สามารถ 
 

 
 
เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน 
  
 
นักกิจการนักศึกษา  

 
 

5 
 
 
 

5 

 
 

12,600.-  
 
 
 

14,860.- 
 
 
   

 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
  

 
 

12,730.- 
 
 
 

15,490.- 
  

  

 
 
- ตั้งแตวันที่  5  ก ุมภาพันธ  2550 

 
 
 
-  ตั้งแตวันที่  11  สงิหาคม  2549    
 

 
(2)  เล่ือนระดับขาราชการเงนิเดือนถึงขัน้ต่ําของอันดับถัดไป  จํานวน  1  ราย  
ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 
1 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาเคม ี
นางสาวประนอม  แซจึง 
 
 
 

 
 
อาจารย 
  
 
 
  

 
 

5 
 
 
 
 

 
 

12,600.- 
 
 
 
 

 

 
 

6 
 
 
 
 
 

 
 

12,730.- 
 
 
 
  

 

 
 
- ตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ 2550 
เนื่องจากระดับ 6 ไมมีขั้น 12,600.-บาท 
 
 
 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

/4.3 การจางพนักงาน... 
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4.3 การจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประธาน  เสนอที่ประชุมทราบการจางพนกังานมหาวิทยาลัย  จํานวน  8  ราย   

ดังนี้   
   พนักงานมหาวิทยาลัย ( บุคคลท่ัวไป )  :  เงินงบประมาณ 
   1)  นางสาวอารีรัตน  ลุนผา     คุณวุฒวิิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา
เกษตรศาสตร  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําแหนงอาจารย  เลขที่ 3  อัตราคาจาง  เดือนละ  9,320.-
บาท  คาสวัสดิการ เดือนละ  5,446.-บาท  สังกัดภาควิชาพชืไร  คณะเกษตรศาสตร  ตั้งแตวนัที่  3 มกราคม
2550  ถึงวันที ่ 30 กันยายน  2550 

พนักงานมหาวิทยาลัย  (ผูมีภาระผูกพัน)   :  เงินงบประมาณ
   2)  นายลักษณ  เจริญวัฒนา  คุณวุฒิ  Doctor  of  Philosophy  สาขา  Electronic  
Systems  Engineering   จาก  University  of  Essex  ตําแหนงอาจารย  เลขที่  86  อัตราคาจาง  เดือนละ  
12,600.-บาท  คาสวัสดิการ เดือนละ  7,420.-บาท  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  สถิติ  และคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร  ปฏิบัติงานชดใชทุนเปนเวลา  9  ป  11  เดือน  27  วนั  ตั้งแตวันที่  12  ธันวาคม  2549  
เปนตนไป   

พนักงานมหาวิทยาลัย   :  เงินรายไดของหนวยงาน
3)  นางสาวชญานิน  ปองกัน  คุณวฒุิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การปกครองทองถ่ิน  จากสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร  ตําแหนงอาจารย  เลขที่ 307  อัตราคาจาง  
เดือนละ  9,320.-บาท  คาสวสัดิการ เดือนละ  5,446.-บาท  สังกัดคณะรัฐศาสตร  ตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  
2549  ถึงวันที ่ 30 กันยายน  2550   

4) นายณรุจน  วศินปยมงคล  คุณวุฒิ  Master of Arts  สาขาวิชา Political   
Science  จาก  California  State  University ,  Chico  ตําแหนงอาจารย  เลขที่  308  อัตราคาจาง  เดอืนละ  
9,320.-บาท  คาสวัสดิการ เดอืนละ  5,446.-บาท  สังกัดคณะรัฐศาสตร  ตั้งแตวนัที่  1  พฤศจิกายน  2549  
ถึงวันที่  30 กันยายน  2550   

5)  นางสาวพนิิตรดาพร  ถาวงค  คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ 
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)  จากสถาบันราชภัฏลําปาง    ตําแหนงนักวิชาการเงินและบญัชี  เลขที่ 247  อัตรา
คาจาง  เดือนละ  7,630.-บาท  คาสวัสดิการ เดือนละ  3,180.-บาท  สังกัดคณะรัฐศาสตร  ตั้งแตวันที่  1 
พฤศจิกายน  2549   ถึงวันที ่ 30 กันยายน  2550   
 

/6)  นางเพ็ชรัตน... 
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6)  นางเพ็ชรัตน  ไสยสมบตั ิ คุณวุฒิปรัชญาดุษฏีบัณฑติ  สาขาวิชาการ 

บริหารการพฒันา  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    ตําแหนงอาจารย  เลขที่ 309  อัตราคาจาง  
เดือนละ  12,600.-บาท  คาสวัสดิการ เดือนละ  7,420.-บาท  สังกัดคณะรัฐศาสตร  ตั้งแตวนัที่  1 ตุลาคม  
2549   ถึงวันที ่ 30 กันยายน  2550   

7)  นางสาวหทัยรัตน  ม่ันอาจ  คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมภิาค 
ศึกษา  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม    ตําแหนงอาจารย  เลขที่ 311  อัตราคาจาง  เดือนละ  9,320.-บาท       
คาสวัสดิการ เดือนละ  5,446.-บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะศลิปศาสตร  ตั้งแตวนัที่  3  มกราคม  
2550   ถึงวันที ่ 30 กันยายน  2550   

8)  นางขนิษฐา อินถา คุณวฒุิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ   
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  เลขที่ 10 อัตราคาจาง  เดือนละ  
7,630.-บาท   คาสวัสดิการ เดือนละ  3,180.-บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  สํานักวิทยบริการ  ตัง้แต
วันที่  2  กุมภาพันธ  2550   ถึงวันที ่ 30 กันยายน  2550   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา  ประจําป   

พ.ศ. 2550  คร้ังท่ี 1 (คร่ึงปแรก)   
   ตาม  กฎ  ก .พ .  วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  พ .ศ .  2544 และ  ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. 2544       กําหนดใหมี
การเลื่อนขั้น ปละ 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 (คร่ึงปแรก) ในวันที่ 1 เมษายน    (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม)  โดยจํานวนผูท่ีจะไดเล่ือน 1 ขั้น จะตองไมเกินจํานวนรอยละ 15  ของอัตรา
ท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม  (โควตา 15 %) 
   บัดนี้  คณะ/สํานัก/วิทยาลัย  ไดสงผลการพิจารณาเลื่อนขั้น ประจําป พ.ศ. 2550  
(คร้ังที่ 1  ) ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่   จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ผลการเลื่อนขั้น   เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตอไป 

ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
1.  เสนอพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษกรณผูี 

เงินเดือนเต็มขัน้  กลุมขาราชการ   ระดับ 9  
2.  เสนอพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษกรณผูี 

เงินเดือนเต็มขัน้  กลุมขาราชการ  ระดับ 1 – 8 
3. เสนอพิจารณาผลการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. ตารางสรุปขอมูลผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ  

กลุมขาราชการ ระดับ 9 
2. ตารางสรุปขอมูลผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ  

กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8 
3. ตารางสรุปขอมูลผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 

 
มติท่ีประชุม  1.  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นตามที่ คณะ/สํานกั/
วิทยาลัย เสนอ  โดยใหเล่ือนขั้น 1  ขั้น  จํากัดตามจํานวนโควตาของหนวยงาน    ท้ังนี้  หนวยงานใดเสนอ
เล่ือน 1 ขั้น เกินจํานวนโควตาหนวยงาน  ใหปรับลดสวนท่ีเกิน  เปน 0.5 ขั้น ตามลําดบัความสําคัญท่ี
หนวยงานเสนอ 

2.  คณะ/สํานกั/วิทยาลัย ท่ีจํานวนโควตาไมไดจํานวนเตม็ ใหนําจํานวนอัตรามา 
รวมกันเพื่อคํานวณโควตา และใหพิจารณาจัดสรรโควตารวมกัน 

3. เศษทศนิยมของจํานวนโควตานํามารวมเปนโควตาอธิการบดี  โดยใหเปน 
ดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณา 

4. ขาราชการทีไ่ดรับเงินเดือนถึงขั้นสงูสุดของอันดับ ใหไดรับคาตอบแทน 
พิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังตามผลการพิจารณาที่หนวยงานเสนอ 
 
 

5.2 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชาํนาญการ 
 ประธาน    เสนอที่ประชุมพจิารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 

ผูชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ  จํานวน  1  ราย  ดังนี ้
1) ตามที่ นางศกนุตลา  เกตวงศา   ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ  

6 สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานกัวิทยบริการ  ไดยืน่ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวชิาการ
โสตทัศนศึกษาชํานาญการ  ระดับ 7-8   นั้น       

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิดพจิารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว    
ประธาน  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ให  นางศกุนตลา  เกตวงศา   ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา 6 ระดับ 6  เลขที่ประจําตําแหนง 243  อัตรา  15,840.- บาท สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สํานักวิทยบริการ  ดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  
16,070.-  บาท  เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   9  ตุลาคม  2549 
 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

5.3 การเปล่ียนตาํแหนงขาราชการ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล จากตําแหนง เปนตําแหนง 
1 นายวันชัย    ท ิพยชัย นิติกร อาจารย 
2 นางขวัญกมล  ส ุดาพรรัตน พนักงานธุรการ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

1) การเปล่ียนตาํแหนงขาราชการสาย ข/ค  เปน  ก โดยตัดโอนตําแหนงและอัตรา 
เงินเดือน 

ตามที่  นายวันชัย  ทิพยชัย   ตําแหนงนิติกร  6  ระดับ  6  สังกัดโครงการจัดตั้ง 
กองกฎหมาย    ไดขออนุมัตยิายไปปฏิบัติงาน  ณ  คณะรฐัศาสตร  ในตาํแหนงอาจารย  นั้น 

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จ ึงใครขอรายงานลําดบัการดําเนนิการเพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  พิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงจากสาย  ข/ค  เปน  สาย  ก   ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับที่ การดําเนินการคณะ 
การดําเนินการโครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  กบบ. 

1 -  ตามบันทึกขอความ  ที่ ศธ 0529.1.1/พิเศษ     
ลงวันที่   8    มีนาคม  2549  เรื่อง  ขอยายไป
ปฏิบัติหนาที่  ณ  โครงการจัดต้ังวิทยาลัย          
รัฐประศาสนศาสตร  ของ นายวันชัย  ทิพยชัย  
ความแจงแลวนั้น 
-  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร   
ยินดีรับ  นายวันชัย  ทิพยชัย   ตําแหนงนิติกร  6  
ระดับ  6    ตําแหนงเลขที่   14   อัตราเงินเดือน   
17,070.-บาท  ไปสังกัดโครงการจัดต้ังวิทยาลัย 
รัฐประศาสนศาสตร  โดยตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจาย 

-  นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุม  ครั้งที่  4 /2549  เมื่อวันท ี่  30  มีนาคม  2549    
-  ที่ประชุมมีมติใหสามารถไปทําการสอนที่วิทยาลัย    
รัฐประศาสนศาสตร ไดส วนการยายตัดโอน และการ
เปลี่ยนตําแหนงใหดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548   

 
 /ลําดับที่ 2... 



 - 8 - 

 

ลําดับที่ การดําเนินการคณะ 
การดําเนินการโครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  กบบ. 

2   -  บันทึกขอความ  ที่ ศธ  0529.6.19/3417     ลง
วันที่  24  พฤศจิกายน  2549  คณะรัฐศาสตร   ขอ
สงผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  
นายวันชัย  ทิพยชัย   จาก    ตําแหนงนิติกร  6  
ระดับ  14    ตําแหนงเลขที่  6  อัตราเงินเดือน   
9,400.บาท   เปน  ตําแหนงอาจารย   ระดับ  6    

-   นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ในการประชุม  ครั้งที่  11/2549  เมื่อวันท ี่  4  ธันวาคม  
2549    
-    ที่ประชุมมีมติ ให   นายวันชัย  ทิพยชัย  ปฏิบัติหนาที่
สอนใหครบ  1  ภาคการศึกษา  และใหคณะกรรมการที่
รับเขาทําการประเมินหลังการปฏิบัติหนาที่สอน  แลวจึง
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยน
ตําแหนงตอไป 

 
 

บัดนี ้ คณะรัฐศาสตร   ไดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่การสอนและการเปลี่ยน 
ตําแหนง  (ตามบันทึกขอความ ท ่ี ศธ 0529.19/0543  ลงวันที่  13 ม ีนาคม  2550) 
 
   ขอมูลประกอบการพิจารณา   

1. หลักเกณฑ ก.ม.  ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะรัฐศาสตร 

หลักเกณฑ  ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของหนวยงาน 

1.  ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนที่มีคนครอง 
ตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมีเงิน 

ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง 

2.  ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและ
คํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

หนวยงานไดมอบหมายใหสอน คือ         

-   วิชา 2110 101   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป           
ในภาคเรียนที่  2/2549                                                      

-   วิชา 2112  201  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ในภาคเรียนที่ 2/2549        

3.  กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง  วุฒิของผูครองตําแหนง
จะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่  จะขอเปลี่ยน 

นายวันชัย   ทิพยชัย 
-  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหนง   

-   ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขารัฐศาสตร              

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง                                        

 

 

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

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคร้ังที่ 1/2548 
วันที่  1  กรกฎาคม 2 548 

ขอมูลสวนบุคคล 

1.  คุณวุฒิทางการศึกษาต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชา 
     ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนของ 
     คณะ  

นายวันชัย   ทิพยชัย 
-        ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
     -  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
         สาขารัฐศาสตร    มหาวิทยาลัยรามคําแหง                     

2.  ผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก 
     คณะแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
    เพื่อพิจารณา 

- คณะรัฐศาสตรไดพิจารณาผลการประเมิน 
การสอนเรียบรอยแลว  

3.  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
     งานบุคคลแลวใหทดลองปฏิบัติหนาที่สอนไมนอย 
     กวา  1  ภาคการศึกษา 

  -  ไดปฏิบัติงานสอนมากกวา  1  ภาคการศึกษา 
      มาแลว  มีความเห็นชอบ วาใหรับผิดชอบการสอน 
      (1) วิชา  2110 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 
      กฎหมายทั่วไป   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 
      (2) วิชา 2112201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 
      สถาบันการเมือง  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2549    

4.  คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติ   
     หนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอ 
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

-   เนื่องจากนายวันชยั  ท ิพยชัย ไดรับผิดชอบงาน
สอนมาแลว  จงึขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนง
จากตําแหนงนติิกร  6  ระดับ  6  เปนตําแหนง
อาจารย   ระดับ  6  สังกัดคณะรัฐศาสตร     

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกขอความ ท ่ี ศธ 0529.1.1/พ ิเศษ  ลงวันที ่ 8  ม ีนาคม  2549 
2. คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 395/2549  ลงวันที ่ 7  เมษายน  2549 
3. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.19/0543  ลงวันที่  13  ม ีนาคม  2550 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

 

 

 

/2)  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง… 
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2)  ขออนุมัติเปล่ียนตําแหนงขาราชการ ราย  นางขวัญกมล  ส ุดาพรรตัน 
 

งานประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  กองกลาง  ขอเสนออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง 
ขาราชการ จํานวน  1  ราย  คือ  นางขวัญกมล  สุดาพรรตัน  ตําแหนงพนักงานธุรการ  5 ระดับ  5  เลขที่
ประจําตําแหนง  6  อัตรา   เงินเดือน  16,370.- บาท   สังกดังานสารบรรณ   กองกลาง  สํานักงาน
อธิการบดี   (ปฏิบัติงาน  ณ  งานประสานงานมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ตั้งแตวนัที ่ 1  มิถุนายน  2543  
ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท ่ี  283/2543 ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2543 )    ขออนุมัติเปลี่ยน
ตําแหนง เปนเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  5  ระดับ  5  อัตราเงินเดือน เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกดัเดิม  
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  3   ต ุลาคม  2549 

ท้ังนี ้ เปนการดําเนินการกอนมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังท่ี   
10/2549   เม่ือวันท่ี  19  ตุลาคม  2549 
 

ขอมูลเบื้องตน 
1. บรรจุเขารับราชการ  สังกัดงานสารบรรณ  กองกลาง    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้    

-  ตําแหนงพนกังานธุรการ 2  ระดับ 2  ต ั้งแตวันที ่16 มกราคม  2536  ถ ึงวันที ่1 ตุลาคม 2537 
  -  ตำแหนงพนักงานธุรการ  3  ระดับ 3  ต ั้งแตวนัที ่19 มกราคม 2538  ถ ึงวันที ่ 30 กันยายน 2539 
  -  ตำแหนงพนักงานธุรการ  4  ระดับ  4  ต ั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2539  ถ ึงวันที ่1  ตลุาคม  2544 
  -  ตำแหนงพนักงานธุรการ  5  ระดับ  5 ต ั้งแตวนัที ่1 พฤษภาคม 2545 -  ปจจุบัน   

    รวมอายุราชการ  14   ป   1  เดือน  (นับถึง 28  กุมภาพนัธ 2550) 
2. คุณวุฒกิารศึกษาของ นางขวญักมล  สุดาพรรัตน 

-   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  การตลาด 
-   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการวัดผลการศึกษา  จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
 

หลักเกณฑการเปล่ียนตําแหนง   สามารถพิจารณาไดจาก 
1) หลักเกณฑ ก.ม. 
2) มติ อ.ก.ม. 
3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
4) หลักเกณฑ ก.ม.  ขอมูลสวนบุคคล  และความคิดเห็นของหนวยงาน 

 
 

/หลักเกณฑ ก.ม…. 
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หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 

1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง   
    ตําแหนงวางมีเงิน  และตําแหนงวางไมมีเงิน 

1.  ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปนตําแหนงที่มี 
    คนครอง 

2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

2.  เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับลักษณะ 
งานที่ นางขวัญกมล  ส ุดาพรรัตน  ปฏิบัติงานอยูแลว และเพื่อ
รองรับตอปริมาณและภาระงานดานงานบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นของ
งานประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองคุณวุฒิของผูครอง 
   ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
   ที่จะขอเปลี่ยนดวย 

3.  คุณวุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตรงตามมาตรฐาน 
     กําหนดตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 

 
2)  มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี 8/2538  เม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกายน 2538 

มติ อ.ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล 
1.  อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและบัญชี  
    และสายงานพัสดุ  

1.  เปนการเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงใน 
     สายงานบริหารงานทั่วไป 

2. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองดํารงตําแหนงที่ครองอยูใน  
   ปจจุบันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลว 
   ไมนอยกวา 5 ป 

2. นางขวัญกมล  สุดาพรรัตน  ดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ 
    ในสังกัดงานสารบรรณ  กองกลาง ปฏิบัติหนาที่ ณ  งาน
ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มาแลวจํานวน   6   ป      

 

3)  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี 1/2548  และ คร้ังท่ี 9/2548 และการดําเนินการของ
หนวยงาน 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การดําเนินการของหนวยงาน 
1.  การเปลี่ยนตําแหนงที่มิใชนักวิชาการเงินและบัญชี  หรือ 
    นักวิชาการพัสดุ  ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองมีเวลา 
    ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนไมนอย 
    กวา  1  ป  และใหพิจารณามติหรือหลักเกณฑอื่น ๆ  
    ที่เกี่ยวของดวย 

1.  การเปลี่ยนตําแหนงของ  นางขวัญกมล  สุดาพรรัตน 
    เปนการเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  2   ป    

2. ผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา 
    ของหนวยงาน 

2.  งานประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ไดดําเนินการ   
     ตามหลักเกณฑ / ขั้นตอน   โดยผานความเห็นชอบบังคับ 
     บัญชาชั้นตน และ ผูบังคับบัญชา หนวยงาน 

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ 
   ประเมิน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน 
   อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการ 
   จากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการภายนอก 
   มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง  
    โดยมีกรรมการจาก คณะเกษตรศาสตร  รวม  1  คน 
    และจากสํานักงานอธิการบดี  4  คน 
   

/4.หนวยงานเสนอเรื่อง... 
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มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การดําเนินการของหนวยงาน 
4. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ 
   ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย  

4.  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่  เสนอเรื่องตอ 
    มหาวิทยาลัยพรอม รายงานผลการประเมินและ 
    มีความเห็นของกรรมการ ทุกทาน 

5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง - 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

5.4  การยายและตัดโอนอัตราเงินเดือน 
1)  การยายและตัดโอนอัตราเงินเดือนขาราชการ  จํานวน   4  ราย 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัดเดิม สังกัดใหม 

1 นายฐิติพล  ภักดีวานิช อาจารย คณะบริหารศาสตร คณะรัฐศาสตร 
2 นางสาวอภิญญา  พิทักษา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี 
คณะวิทยาศาสตร 

3 นางพิกุล   ยิ่งยง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

คณะวิทยาศาสตร 

4 นางดวงมณี  ส ิทธิธรรม เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน 

หนวยตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
ขอมูลประการพิจารณา 

1.  มติคณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล  คร้ังท่ี  1/2549  วันที่  4  ธันวาคม  2549 :   
เก่ียวกับการยายและตัดโอนอตัราเงินเดือน 

1.  หนวยงานใหโอนและรับโอนมีความเหน็ชอบ 
2.  นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา 

2.  ขอมูลประกอบการพิจารณาของแตละราย 
  2.1  นายฐติิพล  ภักดีวานชิ 
  ขอมูลสวนบุคคล 

1. วันที ่16  มกราคม  2550   ผูขอยื่นความประสงคขอยายไปปฏิบัติงานที่คณะรัฐศาสตร    
2. วันที2่9  มกราคม  2550   คณะบริหารศาสตร  อนุมัติใหตัดโอนอัตราตําแหนงและ 

เงินเดือนไปตัง้จายที่คณะรัฐศาสตร  ไดตั้งแตวนัที ่ 1  ม ีนาคม  2550   
3.  วันที ่2  กุมภาพันธ  2550  คณะรัฐศาสตร  ยินดีรับโอน 

 
/มติท่ีประชุม...
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มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

2.2   นางสาวอภิญญา  พิทักษา 
ขอมูลสวนบุคคล 

       1.   9  ตุลาคม  2539  ไปปฏิบัติงานการเงนิ ณ  คณะวิทยาศาสตร  
2.  6  พฤศจิกายน  2549 คณะวิทยาศาสตร  ขออนุม ัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดอืน 

ตั้งแตวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2549   
       3.  7  มีนาคม  2550   กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี ยินดใีหตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

2.3   นางพิกุล    ยิ่งยง 
ขอมูลสวนบุคคล 

       1.  9  ตุลาคม  2539  ไปปฏิบัติงานการเงิน ณ  คณะวิทยาศาสตร 
2.  6  พฤศจิกายน  2549 คณะวิทยาศาสตร  ขออนุม ัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดอืน         

ตั้งแตวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2549   
       3.   7  มีนาคม  2550   กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  ยินดีใหตดัโอนตาํแหนงและอัตรา
เงินเดือน 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

2.4  นางดวงมณี   สิทธิธรรม 
ขอมูลสวนบุคคล 

       1.  15  มีนาคม  2550   ผูขอยื่นความประสงคขอยายไปปฏบิัติงานที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
       2.  15  มีนาคม  2550   หนวยตรวจสอบภายใน  อนุมัตใิห ตัดโอนอัตราตําแหนงและ
เงินเดือนไปตัง้จายที่คณะวิศวกรรมศาสตร   ไดตั้งแต วันที่  1  เมษายน  2550 
      3.  21  มีนาคม  2550    คณะวิศวกรรมศาสตร  ยินดีรับโอน 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

/2)  การยาย…
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         2)  การยายและตัดโอนอัตราเงินเดือนลูกจางประจํา   จํานวน   2 ราย

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัดเดิม สังกัดใหม 

1 นายวราวุฒิ  จ ันทรศิริ พนักงานขับรถยนต โครงการจัดต้ังกอง 
การเจาหนาที่ 

คณะวิทยาศาสตร 

2 นายชัชวาล  แกวสนิท พนักงานขับรถยนต โครงการจัดต้ังกอง 
การเจาหนาที่ 

คณะศิลปประยุกต 
และการออกแบบ 

ขอมูลประการพิจารณา 
1.  มติคณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล  คร้ังท่ี  1/2549  วันท่ี  4  ธันวาคม  2549 :  เก่ียวกับการยายและตัด
โอนอัตราเงินเดือน 

1.  หนวยงานใหโอนและรับโอนมีความเหน็ชอบ 
2.  นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา 

2.  ขอมูลประกอบการพิจารณาของแตละราย 
2.1   นายวราวฒุิ  จ ันทรศิริ 
ขอมูลสวนบุคคล 

       1.   6  กรกฎาคม  2543  ไปปฏ ิบัติงานเปนการประจํา  ณ   คณะวิทยาศาสตร 
2.  6  พฤศจิกายน  2549 คณะวิทยาศาสตร  ขออนุม ัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดอืน 

ตั้งแตวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2549   
       3.   7  มีนาคม  2550   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่ สำนักงานอธิการบดี  
ยินดใีหตดัโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

2.2   นายชชัวาล   แกวสนิท 
ขอมูลสวนบุคคล 

       1.   15  พฤศจิกายน  2548  ไปปฏิบัติงานเปนการประจํา  ณ  คณะศิลปประยุกต 
      และการออกแบบ 
2.  14  กุมภาพนัธ  2550  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบขออนุม ัติตัดโอนตําแหนง 

และอัตราเงินเดือน     ตั้งแตวันที ่ 1  มกราคม  2550 
       3.   25  กุมภาพันธ  2550   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  สำนักงานอธิการบด ี 
ยินดใีหตดัโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือน 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ  

/5.5  การปรับสถานภาพ…  
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5.5  การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549  กําหนดคณุสมบัติเฉพาะของลกูจางที่จะเสนอขอปรับ
สถานภาพ  ใหมีระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น ๆ ไมนอยกวา 1  ป  และใหดําเนินการปรับ 
สถานภาพปละ  2  คร้ัง  ตามรอบการประเมินเพิ่มคาจาง  ซ่ึงในรอบวนัที่  1  เมษายน  2550  มีผูเสนอขอ
ปรับสถานภาพ  จํานวน  7  ราย  ทั้งนี้  หนวยงานไดทําการประเมินมาดีแลว  เห็นสมควรใหปรับ
สถานภาพลูกจางเปนพนักงาน   ดังนี ้

1) นายภูมินทร  ศรีทานันท  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร   
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร  มีระยะเวลาปฏิบัติงาน(นับถึงเดือนมีนาคม 2550)  เปนเวลา  
1  ป 4 เดือน 11  วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2550  โดยไมปรับคาจาง 

2)  นายศภุชัย  เชื้อพันธ  ลูกจางชั่วคราว  ตาํแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร  มีระยะเวลาปฏิบัติงาน(นับถึงเดือนมีนาคม 2550)  เปนเวลา  
1  ป  4 เดือน 24 วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2550  โดยไมปรับคาจาง 

3)  นายกมล  คําพิบูลย  ลูกจางชั่วคราว  ตาํแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร   
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร  มีระยะเวลาปฏิบัติงาน(นับถึงเดือนมีนาคม 2550)  เปนเวลา  
1  ป 4 เดือน 2 วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2550  โดยไมปรับคาจาง 

4)  นางสาววาสนา  สะอาด  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนกัวิชาการศกึษา 
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  มีระยะเวลาปฏิบัติงาน(นับถึงเดือนมนีาคม 
2550)  เปนเวลา  2  ป 5 เดือน 17 วัน  ทั้งนี ้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนัที่  1  เมษายน  2550  โดยปรับ
คาจางตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  2548  โดยไมไดรับคาสวัสดิการ 

5)  นางสาวทศันีย  หนองกก  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  มีระยะเวลาปฏิบัติงาน(นับถึงเดือนมนีาคม 
2550)  เปนเวลา  1  ป  9 เดือน 30 วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนัที่  1  เมษายน  2550  โดยปรับ
คาจางตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  2548  โดยไมไดรับคาสวัสดิการ 

6)  นายพรเทพ  สุรมาตย  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงครู  สังกัดภาควิชาวศิวกรรม 
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มีระยะเวลาปฏิบัติงาน(นับถึงเดือนมีนาคม 2550)  เปนเวลา  5  ป  3 
เดือน 15 วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2550  โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  8,770.-  
บาท  คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท 
 

/วาท่ีรอยตรีกาจบัณฑิต... 
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7) วาท่ีรอยตรีกาจบัณฑิต  ศรีโท  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงครู  สังกัดภาควิชา 

วิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร  บรรจุแตงตั้งเปนลูกจางชัว่คราวในตําแหนงนายชางเทคนิค  
เมื่อวันที่  9  มถุินายน  2541  และเปลี่ยนเปนตําแหนงครู  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2544  ดังนั้นจึงมี
ระยะเวลาปฏบิัติงานในตําแหนงครู (นับถึงเดือนมีนาคม 2550)  เปนเวลา  6  ป  3 เดือน  ทั้งนี้  ใหปรับ
สถานภาพตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2550  โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  9,270.-  บาท  คาสวัสดิการเดอืนละ  
3,180.-บาท 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 

   -  รายละเอียดการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงานเงนิรายได 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

5.6 การออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลตามพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ.  2547 

ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
(ใชบังคับตั้งแต 13 พฤศจิกายน 2547)     โดยมีบทมาตราซึ่งกําหนดให  ก.พ.อ.   ออกกฎ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑ และมาตรฐานเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล  และไดกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออก 
ขอบังคบั   กําหนดหลักเกณฑ   วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   

  บัดนี้  ก.พ.อ.  ไดออกกฎ  และประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล ดังนี ้ 
  1. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  เพือ่ใหสภามหาวทิยาลัยใชเปนแนวทางในการออก 
ขอบังคับ ตามมาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 และเมื่อสภาฯ ไดออกขอบงัคับแลวใหแจง ก.พ.อ. เพื่อทราบ (หนังสือ ที่ 
ศธ 0509.4/ว 4 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ  2550) 
  2. กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ  การนับวนั            
รับราชการและเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยกาํหนด หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามที่
กําหนดไวในกฎ ก.พ.อ. และเมื่อสภาฯ  กาํหนดแลวใหแจง ก.พ.อ. เพือ่ทราบ (หนังสือ ที่ ศธ 0509.2/ว 5  
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550) 
 

/3. ประกาศ ก.พ.อ.... 
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  3. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  เพือ่ใหสภามหาวทิยาลัยใชเปนแนวทางในการออก
ขอบังคับ ตามมาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อสภาฯ ไดออกขอบงัคับแลวใหแจง ก.พ.อ. เพื่อทราบ (หนังสือที่   
ศธ 0509.2/ว 6  ลงวันที่ 15 กมุภาพันธ 2550) 
  4. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  มาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก เพื่อเปนแนวทางใหสภามหาวิทยาลัยใชเปน
แนวทางในการออกขอบังคับ ตามมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อสภาฯ ไดออกขอบงัคับแลวใหแจง ก.พ.อ. เพื่อทราบ (หนังสือท่ี   
ศธ 0509.2/ว 7  ลงวันที่ 15 กมุภาพันธ 2550) 
 
  จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาการ ดังนี ้

1. การดําเนินการจัดทํารางขอบังคับ  และจัดทํารางหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547    เพื่อจักไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป 
  2.  เนื่องจาก ก.พ.อ. ไดออก กฎ และประกาศ ก.พ.อ. เกีย่วกับการบรหิารงานบุคคล
รายการที ่1 – 4  ใหมีผลใชบงัคับแลว  ดังนัน้  ในระหวางที่การจัดทํารางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยซ่ึง
จะตองออกตามกฎ และประกาศ ก.พ.อ. ยังไมแลวเสร็จ    จึงใครขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ขอ
อนุโลมถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมไปกอน 
 
  เอกสารประกอบการพิจารณา 

-  กฎ ขอบังคบั หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข และมาตรฐานเกีย่วกบัการบริหารงาน
บุคคลที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบการดาํเนินการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  โดยมอบหมายใหหนวยงานที่
เก่ียวของไปดาํเนินการจัดทํารางขอบงัคับ  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข ซ่ึงจะตองออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
 
 

/5.7  การขอกําหนด… 
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5.7 การขอกําหนดตําแหนงชาํนาญการของพนกังานมหาวิทยาลัย 
ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ 

ขอกําหนดในการขอตําแหนงชํานาญการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไว  และตามขอ  36  แหงขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  พ.ศ.  2548  กําหนดไววา 
“กรณีที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลหรือสภามหาวทิยาลัย  ยังมไิดกําหนดคุณสมบัต ิ หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงือ่นไขมาใชบังคับ  ใหนําบรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือกฎหมายอืน่ ๆใด
ที่มีใชอยูกอนขอบังคับนี้มาใชบังคับไปพลางกอนโดยอนุโลม”   

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุโลมใช 
หลักเกณฑ  วธีิการ  และขอกําหนดในการขอตําแหนงชํานาญการสําหรับพนักงานเชนเดียวกนักับ
ขาราชการ 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1.  หลักเกณฑ  วิธีการ  และขอกําหนดในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ  อนุโลมตามขาราชการ 

 

หัวขอ หลักเกณฑ ก.ม. ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ ตองดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการวิชาชีพสําหรับ
วุฒิตาง ๆ ดังนี้ 

- ตํ่ากวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 16 ป 
- วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทา 12 ป 
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 9 ป 
- วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 5 ป 
- วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 2 ป 
 

 

 

 

 

 

 

ตามหลักเกณฑ ก.ม. 

แบบประเมิน 1.  ประวัติสวนตัว 

2.  ประวัติการรับราชการ 

3.  ภาระงานยอนหลัง 3 ป 
4.  ผลงาน 

5.  ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

6.  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป 

ตามหลักเกณฑ ก.ม.  
และ อ.ก.ม. กําหนดเพิ่มอีก 3 หัวขอ คือ 

1.  ขอมูล/สถิติ/สารสนเทศที่แสดงถึงเนื้องาน
ที่รับผิดชอบ 
2.  การพัฒนาหรือการปรับปรุงงาน 
3.  ผลงานที่โดดเดน  หรือเฉพาะตัว 
 

องคประกอบการ
พิจารณา 

1.  ปริมาณงานในหนาที่ ( 5 คะแนน) 
2.  คุณภาพของงานในหนาที่  ( 5 คะแนน) 
3.  ผลงานที่แสดงความเปนชํานาญการ ( 5 คะแนน) 
 

 

ตามหลักเกณฑ ก.ม. 
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หัวขอ หลักเกณฑ ก.ม. ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการตัดสิน กรณีปกติ  คุณสมบัติครบถวน 

- ตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม 3.5 คะแนน และคาคะแนน
ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการเฉลี่ยรวม 3.5 
คะแนน 

กรณีโดยวิธีพิเศษ  กรณีขาดคุณสมบัติแตตองมี
เหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง 
-  ตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม 4 คะแนน  และคาคะแนน
ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการเฉลี่ย  4  
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

ตามหลักเกณฑ ก.ม. 
 

ผลงาน ผลงานที่เสนอขอตองตรงตามลักษณะงานของ
หนวยงานที่ผูเสนอขอสังกัดอยู  และใหพิจารณาจาก 
3 องคประกอบ 

ผลงานหลัก 

 - คูมือปฏิบัติงาน  และ 

ผลงานประเภทอื่น ๆ  1  ชนิด  ไดแก  งานวิจัย
หรืองานพัฒนาที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาแลว  เชน  บทความ  ,  งาน
แปล  ,  ตํารา  ,  เอกสารทางวิชาการที่นําเสนอ
ที่ประชุมทางวิชาการ  ,  การวิเคราะหงานใน
หนาที่  ฯลฯ  โดยไมกําหนดจํานวนชิ้น    
 

ขั้นตอน 1.  หนวยงานเสนอเรื่องพรอมทั้งผลงานตอ อ.ก.ม. 
2.  อ.ก.ม. แตงต้ังคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรง
กับสาขาวิชาชีพที่เสนอขอเพื่อประเมินผลงาน 

3.  คณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอผลการ
ประเมินใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
4.  สงสําเนาคําสั่งให ก.ม.ตรวจสอบภายใน 15 วัน 

5. รายงาน ก.ม. ภายในเดือนธันวาคมทุกป 
 

1. คณะกรรมการประจําคณะ/สํานักพิจารณา 
2. อธิการบดีพิจารณารายชื่อ Readers 
3.  คณะกรรมการพิจารณาผลงาน (Readers) 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการ
กล่ันกรองผลงาน 

อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณา สังกัดคณะ  :  กรรมการประจําคณะ 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี / สํานักวิทย
บริการ :  รองอธกิารบดีที่อธิการบดีแตงตั้ง 

คณะกรรมการ
พิจารณาผลงาน 

(Readers) 

1.  อ.ก.ม.  1  ทานทําหนาที่ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งตรงกับสาขาวิชาชีพที่
ขอ  โดยตองมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่ขอ  
และเปนบุคคลภายนอกไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  และมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
กรณีปกติ  จํานวน  3 – 5 คน / วิธีพิเศษ 5 คน 
 

 

 

ตามหลักเกณฑ ก.ม. 
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หัวขอ หลักเกณฑ ก.ม. ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิ 

ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราเงินสมนาคุณ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตําแหนงระดับ 

ชํานาญการ  เมื่อป 2530  ดังนี้ 
- ระดับ 6 , 7 – 8 คนละ 600 บาท 

- ระดับ 9 คนละ 800 บาท 

โดยใหเบิกจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

- ตําแหนงชํานาญการ  ระดับ 6 , 7 – 8  คนละ 

1,000  บาท 

- ตําแหนงชํานาญการ เช่ียวชาญ ระดับ 9     

คนละ 1,500 บาท 
การเบิกจาย 

ใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย  โครงการจัดต้ังกอง
การเจาหนาที่เปนผูเบิกจาย 

การรับเร่ืองและ
วันเลื่อนระดับ 

วันเลื่อนระดับ 

- ไมกอนวันที่การเจาหนาที่รับเรื่อง    หรือ 

- ไมกอนวันที่การเจาหนาที่รับผลงานเพิ่มเติม 

การรับเร่ือง 
-  ใหการเจาหนาที่รับเรื่องเมื่อผูขอไดยื่นเรื่อง
และเอกสารที่ครบถวนแลว 

วันเลื่อนระดับ 

-  ไมกอนวันที่การเจาหนาที่รับเรื่องและ
เอกสารที่ครบถวน  หรือ 

-  ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานวา  งานนั้นสมบูรณเมื่อใด  
ทั้งนี้  ไมกอนวันที่การเจาหนาที่รับเรื่องและ
เอกสารที่ครบถวน 

การพิจารณาผล
ของ อ.ก.ม. 
มหาวิทยาลัย 

กรณีผานตามหลักเกณฑ ก.ม. กําหนด : อ.ก.ม.

มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
กรณีไมผานตามหลักเกณฑ ก.ม.กําหนด : อ.ก.ม. 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปน  2  แนวทาง  คือ 

-  สงเร่ืองคืนผูขอ  ทั้งนี้  ผูขอสามารถยื่นเรื่องใหมได
หลังจาก  3  เดือน  นับจากวันที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมี
ความเห็นวา ไมผานการประเมิน  หรือ 

-  แตงต้ังกรรมการพิจารณาผลงานเพิ่มเติม :  หาก อ.

ก.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวาผลการพิจารณา
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมชัดเจนหรือไม
สอดคลองกัน 

วิธีพิเศษ 

 - การยื่นเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณากอนการดําเนินการ 

 - หากไมผานการพิจารณาในครั้งที่ 1 จะไมมี
การแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม 

มาตรการปองกัน
การลอกเลียน

ผลงาน 

มาตรการที่ 1  พบวาลอกเลียนที่มิใชการอางอิง  ใหผู
มีอํานาจสั่งบรรจุงดพิจารณาการขอตําแหนงในครั้ง
นั้น 

มาตรการที่ 2  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดําเนินการทาง
วินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทํา
ผิดเปนกรณี ๆ ไป 

มาตรการที่ 3  หามผูลอกเลียนผลงานเสนอตําแหนง
ทางวิชาการมีกําหนด  2  ป 
 

 

 

 

 

 

ตามหลักเกณฑ ก.ม. 
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หัวขอ หลักเกณฑ ก.ม. ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

 มาตรการที่ 4  กรณีทีไดอนุมัติตําแหนงไปแลว  หาก
ตรวจสอบพบภายหลัง  ใหมีผูมีอํานาจสั่งบรรจุเพิก
ถอนตําแหนง  โดยถือวาบุคคลดังกลาวขาดคุณสมบัติ  
 

 (อิงการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการสาย ก) 

 

การติดตาม   
ภาระงานของผู
ไดรับอนุมัติ
แตงตั้งแลว 

 

 

ไมไดกําหนด 

 

 

ไมไดกําหนด 

 

 

ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
 เห็นควรอนุโลมใชหลักเกณฑ  วิธีการ  และขอกําหนดเชนเดียวกนักับขาราชการ   

 
      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหอนุโลมใชหลักเกณฑ  วิธีการ  และขอกําหนดเชนเดียวกันกับ
ขาราชการ  ท้ังนี้  คุณสมบัตจิะพิจารณาเฉพาะระยะเวลาการดํารงตําแหนง  เนื่องจากพนักงานมีคาจาง
แตกตางจากขาราชการและไมมีระดับขั้น 
 
2.  คาตอบแทนตําแหนงชํานาญการ 
  

  ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ขาราชการดํารงตําแหนงชํานาญการ ระดับ 8 ไดรับคาตอบแทน  จํานวน 3,500 บาท 

2.    อัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 
       2.1 ผูชวยศาสตราจารย 

 -  อัตรา  3,500.-บาทตอเดือน 
-  อัตรา  5,600.-บาทตอเดือน  สําหรับพนักงานที่ดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลว  3  ป 

2.2  รองศาสตราจารย 
-  อัตรา  5,600.-บาทตอเดือน 
-  อัตรา  9,900.-บาทตอเดือน  สําหรับพนักงานที่ดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารยมาแลว  3  ป 

 
/ขอเสนอเพื่อพิจารณา... 
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
1.  การเทียบระยะเวลาการดํารงตาํแหนง สําหรับการไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางสําหรบัผู
ดํารงตําแหนงระดับ 8 ว. (ชํานาญการ) 

ขอเสนอ 
 เห็นควรไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางในอัตราเดียวกันกับขาราชการ  คือ 3,500 บาท  
เมื่อดํารงตําแหนงชํานาญการมาแลว  3 ป 
 

มติท่ีประชุม อนุมัต ิ
   
2.  การเบิกจายเงินคาตอบแทน 
 2.1  พนักงานเงินงบประมาณ  เบิกจายจากเงินอุดหนุน  รายการคาใชจายบุคลากร 
 2.2  พนักงานเงินรายได  :  เบิกจายจากเงนิรายไดของหนวยงาน  
 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 

5.8 ขอหารือแนวทางการกําหนดคาตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากร 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

   ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ไดมีหนวยงานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงนิรายไดเพื่อเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากร โดยในเบื้องตนประกอบดวย 

   1.  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ขออนุมตัิคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
กฎหมาย  จํานวน 4 คน  อัตราคนละ 2,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เปนเงิน 96,000 บาท 

   2.  หนวยตรวจสอบภายใน  ขออนุมัติคาตอบแทนคาวิชาชีพแกผูตรวจสอบ
ภายใน  จํานวน 3  คน  อัตราคนละ 2,000 บาท  ระยะเวลา 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท กองแผนงาน , 
โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย , หนวยตรวจสอบภายใน ไดมีหนังสือขอใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนสําหรับบุคลากรดังกลาว  
   เพื่อใหการจัดสรรคาตอบแทนสําหรับบุคลากร  ควรเปนไปดวยความเสมอภาค
และเปนธรรมแกบุคลากรในกลุมสายงานและหรือสายงานอื่น ๆ  ใหเปนบรรทัดฐานการดําเนนิงานโดย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย    อีกทั้งสอดคลองกับสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย    จึงขอเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนสาํหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย   
   

/เอกสารประกอบการประชุม… 
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   เอกสารประกอบการประชุม 
- หนังสือกองแผนงาน ที่ ศธ 0529.5/229.1 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550  

เร่ือง  ขอหารือแนวทางการกาํหนดคาตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
 

มติท่ีประชุม    เพื่อใหการพิจารณากําหนดคาตอบแทนสาํหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สําหรับสายงานตาง ๆ เปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณเงินของมหาวิทยาลัย    
จึงใหกองแผนงานและโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  ศึกษารายละเอียดแลวนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
6.1 ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2549 
ดวยสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัด 

สวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.  2547  ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2534  กาํหนดใหหัวหนาสวนราชการ  สําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวหนาสวนราชการคือ
อธิการบดี  เปนผูริเร่ิมดําเนนิการใหมกีารจดัสวัสดิการขึน้ภายในสวนราชการ  ดังนัน้  เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามกฎหมายดังกลาว  อธิการบดี  ในฐานะหัวหนาสวนราชการ  ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผานการคัดเลือกจากหนวยงาน  และจดัทํา
ระเบียบสวัสดกิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2549  ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธาน  จึงเสนอที่ประชุมทราบระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
และจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 
 
          สิริรัตน  วงษทอง                                       สุภชัย   หาทองคํา 
  (นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)                                                                  (นายสุภชัย   หาทองคํา) 
     ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล   

คร้ังท่ี  4/2550   วาระพิเศษ 
 
 

ประกอบ   วิโรจนกูฏ  
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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