
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 2/2551 

วันศุกรท่ี  15  กุมภาพันธ  2551  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ           ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล           กรรมการ 
3.  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการ 
4.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย           กรรมการ 
5.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร นายปรีชา  บญุทํานุก             กรรมการ 
6.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา              กรรมการ 
7.  (แทน) คณบดีคณะบรหิารศาสตร นายธรรมวิมล  สุขเสริม               กรรมการ 
8.  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์             กรรมการ 
9. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ ์            กรรมการ  
10.  ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ           กรรมการ 
11. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นางนิชนันท  สุวรรณกูฏ            กรรมการ 
12. รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา             กรรมการและ 
                    เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา            ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะรัฐศาสตร   รองศาสตราจารยเรืองวิทย  เกษสุวรรณ      ติดราชการ 
3.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน       ติดราชการ 
4.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์      กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
2.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
3.  นายนราธิป  อาษารักษ   นิติกร 
 
เปดประชุมเวลา  09.40  น. 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  แจงที่ประชุมเพือ่ทราบ จํานวน  2  เร่ือง  คือ 
   1.  ดวยไดมกีารประกาศพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 และ
ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  , ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2537  ,  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2538  
และฉบับที่  4  พ.ศ.  2544  ซ่ึงในรายละเอียดมีการยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนจากระบบซีเปน
ระบบแทง  และในขณะนีย้งัมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดาํเนินการในเรือ่งดังกลาว  ฉะนั้น ในชวง
ของการเปลี่ยนผานจึงอนุโลมใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดิมไปพลางกอน 
   2.  วันนี้ทานนายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  คือ  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  
จันทรสกุล   และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จาํนวน  2  ทาน  ไดแก  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  และ
ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน  วฒุิเมธี  จะมารวมประชุมแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายหลังส้ินเสร็จ
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้  ขอเชิญกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเขารวมประชุมดวย 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี 1/2551  
เม่ือวันท่ี 15  กุมภาพันธ  2551 
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล คร้ังที่ 1/2551  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ  2551 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหแกไขรายงานการประชุม ในหนาท่ี  5  ลําดับท่ี  3  นางสาวธันยมัย  
เจียรกุล   จาก   “Internationsl”  เปน  “International”  และภายหลังแกไขรายงานแลว  ท่ีประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1  รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  11/2550  เมื่อวันที่   
14  ธันวาคม  2550  ไดมอบหมายใหสภาอาจารยดําเนินการจัดทําประชาพิจารณรางขอบังคับมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แลวนําเสนอความเหน็ของประชาคม
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  นั้น 

/สภาอาจารย… 
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   สภาอาจารย  ไดดําเนนิการประชาพิจารณ  เพื่อรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ   
ขอวิจารณจากคณาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนระยะเวลา  30  วัน  ซ่ึงมกีารขอแกไข
เพิ่มเติมในสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  โดยขอเพิ่มเติมผูแทนบุคลากร  จํานวน  1  คน  เปนกรรมการ   

    โครงการจัดตัง้กองกฎหมายมีความเหน็วาผูแทนสภาอาจารยและผูแทนจาก 
อนุกรรมการสภาอาจารย  เปนผูแทนของบคุลากรอยูแลว  จึงไมจําเปนตองระบุเพิ่มเติมอีก  และเหน็ควรใหมี
การตัดโทษประณามออก  เนื่องจากเห็นวาไมสามารถที่จะกระทําเชนนั้นได  เพราะจะเปนการละเมิดสิทธิความ
เปนมนุษย  และอาจเกดิปญหาในทางกฎหมายได  และผลจากการประชุมสัมนาในเรื่องดังกลาวหลายหนวยงาน
ก็มีความเห็นเชนเดียวกนัวาไมสามารถลงโทษเชนนั้นได  และบัดนี้  ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ  ขอวิจารณ  ในเรื่องดังกลาวไดส้ินสุดลงแลว  

   โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบรางขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงไดผานการทําประชาพิจารณแลว  และขอใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   
 
 
ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1  เล่ือนระดับขาราชการ 
รองอธิการบดฝีายบริหาร    เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ได 

รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 1 ราย  คือ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
1 
 
 
  

คณะศิลปศาสตร 
นางวรารัตน   ปานพรม 
                
 
  

 
นักวิชาการพัสดุ  
  
  

 
5 
 
  

 
22,220.- 

 
   

 
6 
 
   

 
23,990.- 

 
   

 
- ตั้งแตวันที่  21  ธันวาคม  2550 

 
    

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

/4.3  ปฏิทินการประชุม... 
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4.2  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ ประจําป 2551 

 
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2550  

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ประจาํป พ.ศ. 2551  ดังนี ้
 

คร้ังที่ วัน วันที ่ เวลา สถานที่ประชุม 
1/2551 พฤหัสบดี 31  มกราคม  2551 10.00 น. 
2/2551 พฤหัสบดี 27  มีนาคม  2551 10.00 น. 
3/2551 พฤหัสบดี 29  พฤษภาคม  2551 10.00 น. 
4/2551 พฤหัสบดี 31  กรกฎาคม  2551 10.00 น. 
5/2551 พฤหัสบดี 25  กันยายน  2551 10.00 น. 
6/2551 พฤหัสบดี 27  พฤศจิกายน  2551 10.00 น. 

 ณ ช้ัน 6 สํานกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

 

             ซ่ึงไดแจงเวียนคณะและประชาสัมพนัธในโฮมเพจของโครงการจัดตั้งโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่   เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบแลว ทั้งนี้ หากประสงคจะสงเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุมดงักลาว ขอได
โปรดสงเรื่องกอนการประชมุ 7 วันทําการ  

               รองอธิการบดีฝายบริหาร    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2551 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  การดําเนินการสรรหาบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจําป พ.ศ.  2551 

 
                     ดวยมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป พ.ศ.2551  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  1183/2550  ลงวันที ่ 8  
ตุลาคม  2550   เพื่อดําเนนิการสรรหาบุคลากรดีเดน ประจาํป  พ.ศ. 2551 
 
 

/คณะกรรมการสรรหา...   
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       คณะกรรมการสรรหา ฯ  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินการและ 
ใหความเห็นชอบ ดังนี ้

1. ประเภทของบคุลากรดีเดน  ประกอบดวย  5  กลุม  ดังนี ้
 

ประเภท หมายเหตุ 

กลุมขาราชการ  ระดับ 6-8 
กลุมขาราชการ  ระดับ 1-5 
กลุมลูกจางประจํา 
 
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุมลูกจางชั่วคราว 

 

 มหาวิทยาลัย จะตองคัดเลือกใหคงเหลือ  2  ราย 
 เพื่อเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ (ตามหนังสือ 

      กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13168 ลงวันที่ 
        12 ธันวาคม  2550) 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
   2. การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน 

ขั้นตอนที่ การดําเนินการ วันดําเนินการ 
 

1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน  (คร้ังที่ 1  เม่ือวันที่  19  ต.ค.2550) 

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

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

19  ต.ค.2550 

 
/ขั้นตอนที่  2... 
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ขั้นตอนที่ การดําเนินการ วันดําเนินการ 

2 คณะ/วิทยาลัย/สาํนัก 
ใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเสนอชื่อกลุมละ 1 คน   พรอมประวัติบุคคลและ
ผลงานตอประธานคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน 
 
สํานักงานอธิการบด ี
1. ใหบุคลากรสํานักงานอธิการบดี เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ 
กลุมละ  1  คน  
2.  รองอธิการบดีฝายบริหาร พิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน 
3.  ผูไดรับการคัดเลือกกรอกประวัติและผลงาน 

 
ภายใน 30 พ.ย.2550 

 
 
 
 

ภายใน 20 พ.ย.2550 
 
 

 
    20 - 28 พ.ย.2550 

3 ฝายเลขานุการ สรุปขอมูลประวัติและผลงานของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ และ
จัดสงใหคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน  และประสานคณะกรรมการเพื่อ
กําหนดวันพิจารณาคัดเลือก 

3 - 7 ธ.ค.2550 

4 คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน พิจารณาคัดเลือกใหคงเหลือ  กลุมละ  1  คน 
คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงาน  5  กลุม เพื่อ
เปนบุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย   
ที่ประชุมมีมติ  1. ใหคณะกรรมการสรรหาฯ  คัดเลือกใหคงเหลือ 
                             กลุมละ 2 - 3 คน  
                        2. ใหคณะกรรมการสรรหาฯ สอบถาม หรือหาขอมูลเพิ่มเติม   
                            เพื่อพิจารณาคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดน  ระดับมหาวิทยาลัย  
                           กลุมละ  1  คน  
                        3. สําหรับกลุมขาราชการและลูกจางประจํา  ใหคัดเลือกคงเหลือ 
                            เพียง  2  คนเพื่อเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ (ตามโควตาของ 
                           กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเริ่มใหสวนราชการถือปฏิบัติต้ังแต 
                           ประจําป 2550 เปนตนไป) 

21 ธ.ค.2550 

 

 

5 คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน พิจารณาคัดเลือกใหคงเหลือกลุมละ  1  คน 
คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงาน  5  กลุม เพื่อ
เปนบุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย  และคัดเลือกใหคงเหลือเพียง  2  คน 

28 ม.ค.2551 

6 โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่  สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ระดับ
มหาวิทยาลัยตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อใหความ
เห็นชอบ 

29 ม.ค.2551 

7 มหาวิทยาลัยสงช่ือพรอมประวัติของผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ระดับ
มหาวิทยาลัย จากกลุมที่  1  ถึง  3  ซึ่งเหลือเพียง  2  คนตอกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเปนขาราชการพลเรือนดีเดน 

เมื่อไดรับแจงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

8 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สํานัก/
วิทยาลัย  เขารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ วันคลายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

   3. สรุปรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก   ตามมติคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน  
ประจําป  2551  เมื่อวันที ่ 28  มกราคม  2551 

 
ประเภท ระดับมหาวิทยาลัย/ สังกัด ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย / สังกัด 

ขาราชการ ระดับ 6 - 8 ผูชวยศาสตราจารยอภิศักดิ์  ภูพิพัฒน 
(ศิลปศาสตร) 

1. นายสุพัฒน   เงาะปก  (สํานักงานอธิการบดี) 
2. นางขนิษฐา   พระสุพรรณ (เกษตรศาสตร) 
3. นางสาววริษฎา   ศิลาออน (เภสัชศาสตร) 
4. ผูชวยศาสตราจารยกุลเชษฐ  เพียรทอง 
    (วิศวกรรมศาสตร) 
5. นางสาวพรรณลัดดา ทรัพยานนท (วิทยาศาสตร) 
6. นางสุฬดี  กิตติวรเวช (วิทยาลัยแพทยศาสตร) 
7. นายเพลิน   วิชัยวงศ (สํานักวิทยบริการ) 

ขาราชการ ระดับ  1 - 5 นายไพบูลย  เสถียรรัมย  
(วิศวกรรมศาสตร) 

1. นายลิขิต   ปานพรม (เกษตรศาสตร) 
2. นางสุกัญญา  พิมพบุญมา (วิทยาศาสตร) 
3. นางวรารัตน  ปานพรม (ศิลปศาสตร) 
4. นางสาวลภัส   ยิ่งยืน (วิทยาลัยแพทยศาสตร) 
5. นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ์ (สํานักวิทยบริการ) 

กลุมลูกจางประจํา นางสมยงค  ทุมมากรณ  
(วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ) 

1. นายวิเชียร  วงศอินทร (สํานักงานอธิการบดี) 
2. นายสุรชัย  ราตรี (เกษตรศาสตร) 
3. นางนารี  แกววงษา (เภสัชศาสตร) 
4. นางสมพร  เกษอรุณศรี (วิศวกรรมศาสตร) 
5. นางนงลักษณ   หอมหวน (วิทยาศาสตร) 
6. นายสมชาย  สิริวรรณ (ศิลปศาสตร) 
7. นายชัชวาล  แกวสนิท (ศิลปประยุกตฯ) 
8. นางสาวพิไลพร  ครองก่ํา (สํานักวิทยบริการ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย นายธิติกานต  บุญแข็ง (วิศวกรรมศาสตร) 1. นายวีระพันธุ  คํากอน (สํานักงานอธิการบดี) 
2. นายเรวัติ   ชัยราช (เกษตรศาสตร) 
3. นางสาวจิตรดี  ลุประสงค (เภสัชศาสตร) 
4. นางรตี  โบจรัส (วิทยาศาสตร) 
5. นายสรพจน  เสวนคุณากร (ศิลปศาสตร) 
6. นางสาวอรวรรณ  ประยงคหอม (ศิลปประยุกตฯ) 
7. นางสาวรุจิรา  โพธิ์ศรีคุณ (วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ) 
8.นายพนม  จรูญแสง (สํานักวิทยบริการ) 

 
/ประเภทลูกจางชั่วคราว... 
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ประเภท ระดับมหาวิทยาลัย/ สังกัด ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย / สังกัด 
ลูกจางช่ัวคราว นายติ๊ก  แสนบุญ (ศิลปประยุกตฯ) 1. นายแสวง  สันธิ (สํานักงานอธิการบดี) 

2. นายแสงทอง  เรืองวัน (เกษตรศาสตร) 
3. นายพรมมา  อินอราม (เภสัชศาสตร) 
3. นายผสม  สุคนนท (วิศวกรรมศาสตร) 
4. นางขวัญตา  คําตา (วิทยาศาสตร) 
5. นายสุภนา  เงินมั่งคั่ง (ศิลปศาสตร) 
6. นางสาวมณีวรรณ  สาระไทย (สํานักวิทยบริการ) 

 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

4. การมอบรางวัล    

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่   จะจัดพธีิมอบรางวัลใหผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปน 
บุคลากรดีเดน ทั้ง  5  กลุม โดยมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวนัคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย   

   ดังนั้น  เพื่อใหการเสนอชื่อขาราชการพลเรือนดีเดนตอกระทรวงศึกษาธกิารเปนไป 
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/13168  ลงวันที่ 12  ธันวาคม  2550  จงึขอเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูที่สมควรเขารับรางวัลเนื่องในวนัขาราชการ
พลเรือน (1 เมษายน)  ที่ทําเนียบรัฐบาล  จํานวน  2  ราย  คือ 

1. ผูชวยศาสตราจารยอภิศักดิ์   ภูพพิัฒน สังกัดคณะศิลปศาสตร 
2. นายไพบูลย   เสถียรรัมย  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

5.2   รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบตัิงาน   
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ...... 
 
   ตามที่โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่   ไดนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. .....  เสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  1/2551  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2551  นั้น  ที่ประชุมมีมติให  โครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่  แกไขรางขอบังคับดังกลาว  และใหนาํเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา  ดังนี ้

/1.  แกไข  … 
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   1.  แกไข  รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ..... 
        เปน      รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ..... 
   2.  แกไขคําจํากัดความ   

 “บุคลากร”   หมายถึง  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีตําแหนงวิชาการ 

    เปน   “บุคลากร”   หมายถึง  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีสายวิชาการ 

   3.  ตัดขอความ  หนา  3  ขอ  7(4) ออก 
        “....แตถาคํานวณแลวไดไมถึง  1  คน  ใหนับเปน  1  คน”  ออก 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   1.  บันทึกหลักการและเหตผุลประกอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลอุบลราชธานี  วา
ดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน  เพื่อเพิม่พูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. ..... 
   2.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน  เพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. ..... 
   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรางขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัตงิาน   
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ซ่ึงไดแกไขตามความเห็นของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และขอใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
 

5.3   รางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณุภาพการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน  
กําหนดใหประมวลการใหขอมูลการสอนโดยนักศกึษาประกอบการพิจารณาดวย และกําหนดใหมีเพียงชดุเดยีว 
นั้น  เดิมมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  กําหนดใหนักศึกษากรอกขอมูลผานระบบเครือขาย แตมีบางคณะมิได
ดําเนินการตามแบบฟอรมทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด ดังนั้น  เพื่อใหมแีบบสอบถามขอมูลเพียงชุดเดียว   
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่    จงึไดประสานงานพฒันาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดทําราง
แบบสอบถามกําหนดรายการประเมินขึ้นเพื่อใชกับกจิกรรม 

1. ช้ีวัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
2. การประกันคณุภาพการศึกษา  (KPI) 
3. ขอตําแหนงทางวิชาการ 
4. อ่ืนๆ ที่พัฒนางานดานการเรียนการสอน 

/และเมื่อวันที่... 
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และเมื่อวนัที่  31 ตุลาคม  2550 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดจัดประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงมีคณาจารยเขารวมประชุมไดชวยวเิคราะหและปรับปรุงเพื่อใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น และไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ทราบ
และใหขอเสนอแนะ   

บัดนี้ งานพฒันาหลักสูตร กองบริการการศึกษาไดปรับปรุงตามขอคดิเห็นแลว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคดิเห็น   หากเห็นชอบดวย จักไดเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการกอนการแจงใหสาํนักคอมพิวเตอร และแจงเวียนคณะ/
ผูเก่ียวของทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   - รางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการสอนและ 

   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจําภาคเรยีนที่ ............ ปการศึกษา 25...........  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหแกไขขอความใน  ตอนที่  1  ขอ  4   
   จาก  ชื่อผูสอน (กรณีมีหลายคนใหระบุชือ่ผูสอนที่กําลังสอน)…. 
   เปน  ชื่อผูสอน (กรณีมีหลายคนใหระบุชือ่ผูท่ีถูกประเมินทุกคน)… 
   ภายหลังจากแกไขขอความขางตน  ท่ีประชมุเห็นชอบรางแบบประเมินฯ ท่ีนําเสนอ  
ท้ังนี้  ท่ีประชมุมีความเห็นเพิ่มเติม  ดังนี ้

1. เห็นควรมีมาตรการบังคับใหนักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย  โดยอาจ 
ประเมินผานระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา 

2. แบบประเมินนี้ใหใชเปนแบบประเมินหลัก  สวนคณะใดเห็นวาตองมกีารประเมิน 
สวนใดเพิ่มก็สามารถดําเนินการเพิ่มเติมได 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนประจําป  พ.ศ.  2551  (คร้ังท่ี 1) 
ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547  
มาตรา  8  อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง 
มาตรา  35  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...ตาม 

ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
/เนื่องจาก... 
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   เนื่องจาก  ก.พ.อ.  ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เกีย่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ดังนั้น  จึงอนุโลมถือปฏิบัติตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2544  ซ่ึงกําหนดใหมีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนปละ  2  คร้ัง 
   คร้ังที่  1  ในวนัที่  1  เมษายน  (ประเมนิผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 ต.ค. – 31 มี.ค.) 
   คร้ังที่  2  ในวนัที่  1  ตุลาคม  (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
   เมื่อวันที่  26  มกราคม  2551  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
ไดมีผลใชบังคับ  โดยในหมวดที่  2  การกาํหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง  
มาตรา  50  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภททีก่ําหนดไวใน
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา – ขั้นสูง   ซ่ึงผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับเงนิเดือนเทาใดตาม
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา – ขั้นสูง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  (ยกเลิกระบบซีเปนระบบแทง)  โดย ก.พ.  จะ
ออกกฎ  ก.พ.  กําหนดขั้นเงนิเดือนภายในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา  -  ขั้นสูง  ที่ผานการพจิารณาของรัฐสภาเพื่อให
คาตอบแทนในระยะเปลี่ยนผานเปนไปอยางราบรื่น  โดย 1 ป  หลังจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.  2551  มีผลบังคับใชแลว  ก.พ. ไดเตรียมมาตรการรองรับไว  ดังนี ้

1. จัดทําการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดยจดัอบรมสัมมนา 
2. จัดเตรียมกฎหมายลูก , กฎ ก.พ. 
3. พัฒนาเครื่องมอืบริหารทรัพยากรบุคคล 

- มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- บัญชีเงินเดือน 
- การปรับเขาสูแทงตําแหนงใหม 

ทั้งนี้  ในสวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  มีความคืบหนา ดังนี ้

1. การประชุม ก.พ.อ.  คร้ังท่ี  10/2549  เม่ือวนที่  27  ตุลาคม  2549  :  มีมติให 
เตรียมการนําเสนอปรับปรุงแกไข  มาตรา  8  มาตรา  14(8)  มาตรา  18  มาตรา  26  มาตรา  31  และมาตรา  33  
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่จะไมกําหนดใหมีระดับตําแหนงทีเ่รียกเปนตัวเลข (ซี  1 – 11)  อีกตอไป  และจะ
มีบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาบัญชเีงินประจําตําแหนง  ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาไวเปนการเฉพาะแยกตางหากจากของ  ก.พ. 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรงุแกไขกฎหมาย  คร้ังท่ี  2/2549  เม่ือวันท่ี   
14  ธันวาคม  2549  :  มีมติเห็นควรกาํหนดโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขึน้โดยเฉพาะแต
ประเภทใหสอดคลองกับโครงสรางบัญชีเงินเดือนของขาราชการ ก.พ.  และโครงสรางเงินเดือนของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเหน็ควรแกไขมาตรา  18  แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 
 

/สําหรับการพจิารณา… 
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   สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ประจําป  พ.ศ. 2551  คร้ังที่  1  ในวันที่  1  
เมษายน  2551 จึงใหถือปฏิบตัิตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2544  โดยกําหนดโควตาและ
วงเงินในการเลื่อนขั้นตามหลักการของกรมบัญชีกลาง  และเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบญัชีเงินเดือนพระราช
กฤษฎีกา  การปรับเงินเดือนของขาราชการ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม 2550 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -  บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 

6.1  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  
                          กองบริการการศึกษา   ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  จํานวน  1  ราย    

คือ  นางสาวศศิธร  พันธุคํา   ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  5  ระดับ  5 เ ลขที่ประจําตําแหนง  227  อัตรา   
เงินเดือน  16,380.- บาท   สังกัดกองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง  
เปนนักวิชาการศึกษา 5  ระดับ  5  อัตราเงินเดือน เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   
1 เมษายน  2550  ท้ังนี้  ไดดาํเนินการกอนมติท่ีประชุม กบบ. คร้ังท่ี  10/2549  เม่ือวันท่ี 19 ต ุลาคม 2549  และ
กอนมีมติใหชะลอการเปล่ียนตําแหนงเพื่อจัดทําโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 
 

ขอมูลการดําเนินการ 
ขอมูลของกองบริการการศึกษา การดําเนินการของโครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 

1.   8 กันยายน  2549  งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการ     
       การศึกษา  ขออุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ ราย   
       นางสาวศศิธร  พันธุคํา พรอมขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ 
       เพื่อประเมิน ปรับเปลี่ยนตําแหนง    

1.  12 กันยายน 2549 ดําเนินการออกคําสั่งแตงต้ังกรรมการ 
     ประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนง  พรอมแจงเวียนคําสั่ง 
     ใหคณะกรรมการทราบ 

2.    6 ตุลาคม  2549   กองบริการการศึกษา ขอ 
      สงเอกสารประกอบการประเมินเพื่อปรับเปลี่ยน 
      ตําแหนง 

2.   6 ตุลาคม  2549   ตรวจสอบเอกสารประกอบการ 
      ประเมินและขอเอกสารเพิ่มเติม  เกี่ยวกับเหตุผลและ 
      ความจําเปนพรอมโครงสร างของหนวยงาน      
    

3.   27 ตุลาคม 2549  สงเอกสารขอเพิ่มเติม 3.   30  ตุลาคม  2549  ตรวจสอบเอกสารครบ  
       ทําบันทึกสงเอกสารใหกรรมการประเมินเพื่อ 
       ดําเนินการ 

 
/ 4. 22 มกราคม 2550...  
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ขอมูลของกองบริการการศึกษา การดําเนินการของโครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 

4.   22 มกราคม 2550  คณะกรรมการประเมินเพื่อ 
     ปรับเปลี่ยนตําแหนง มีมติใหแกไขเอกสารและ 
     เพิ่มเติมเอกสาร 

4.  22  มกราคม  2550  แจงผูรับการประเมินเพื่อ 
     แกไขและเพิ่มเติมเอกสารการประเมิน 

5.   29  มกราคม  2550  กองบริการการศึกษา ขอสง 
     สงเอกสารที่รับการแกไขและเอกสารเพิ่มเติม 

5.  2 มีนาคม 2550  ตรวจสอบเอกสารและสงเอกสาร 
      เพิ่มเติมใหคณะกรรมการประเมินฯ 

6.  22  มีนาคม  2550  คณะกรรมการประเมินเพื่อ 
     ปรับเปลี่ยนตําแหนง มีมติใหแกไขเอกสารและ 
     เพิ่มเติมเอกสาร      

6.  22 มีนาคม  2550  แจงผูรับการประเมินเพื่อ 
     แกไขเอกสารและเพิ่มเติมเอกสารการประเมิน 

7.  1  เมษายน  2550  ผูรับการประเมินสงเอกสาร 7.  8  เมษายน 2550  ตรวจสอบเอกสารในหัวขอ 
     ท ี่คณะกรรมการประเมินใหแกไขเพิ่มเติม พรอม 
     2  พฤษภาคม  2550 ประสานขอขอมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร 
     ที่คณะกรรมการใหเพิ่มเติม  ซ ึ่งยังไมครบ  
     2  มิถุนายน 2550  สงเอกสารประเมินใหคณะกรรมการ 
     ประเมิน                                 

8.  5  กุมภาพันธ 2551  สงผลการประเมินเพื่อปรับเปลี่ยน 
     ตําแหนง     

   

 
 
 ขอมูลเบื้องตน   

1. บรรจุเขารับราชการ สังกัดกองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 
-  ตําแหนงเจาหนาที่พิมพดีด 1 ระดับ 1 ตั้งแตวนัที ่11 มกราคม 2536  ถึงวันที ่9 มิถุนายน 2537 

  -  ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 ระดับ 1  ตั้งแตวนัที ่10 มิถุนายน 2537  ถึงวันที ่10 พฤศจิกายน 2537 
  -  ตําแหนงพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2  ตั้งแตวนัที ่11 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที ่10 พฤศจิกายน 2539 
  -  ตําแหนงพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 ตั้งแตวันที ่11 พฤศจิกายน 2539 ถึงวันที ่30 ก ันยายน  2542 
  -  ตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 ตั้งแตวันที ่1  ตุลาคม 2542   ถ ึงวันที ่ 27 ก ุมภาพันธ 2546 
  -  ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 ต ั้งแตวันที ่28 ก ุมภาพันธ 2546 - ป ัจจุบัน  

 รวมอายุราชการ  15   ป   20 วัน     (นับถึง 31 มกราคม 2551) 
2. คุณวุฒกิารศึกษาของ นางสาวศศิธร  พ ันธุคํา 

-   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี 
-   อนุปริญญา  (อวท.)  วิทยาการคอมพิวเตอร 
-   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
-   ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

/หลักเกณฑ... 
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หลักเกณฑการเปล่ียนตําแหนง   สามารถพิจารณาไดจาก 

1) หลักเกณฑ ก.ม. 
2) มติ อ.ก.ม. 
3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
4)    หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล  และความเหน็ของหนวยงาน  

 

1) หลักเกณฑ ก.ม.  ขอมูลสวนบุคคล  และความคิดเห็นของหนวยงาน 

หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 
1. ใหเปลี่ยนตาํแหนงไดทั้งตาํแหนงที่มีคนครอง   
    ตําแหนงวางมีเงิน  และตําแหนงวางไมมเีงิน 

1.  ตําแหนงทีข่อเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปน 
     ตําแหนงทีม่ีคนครอง 

2. ตําแหนงทีเ่ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

2.  เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดมิที่ 
     ตรงกับลักษณะงานที่ นางสาวศศิธร  พันธุคํา   
     ปฏิบัติงานอยูแลว และเพือ่รองรับตอปริมาณและ 
     ภาระงานดานวิชาการเกี่ยวกับนกัศึกษาที่เพิ่ม 
     มากขึ้นของกองบริการการศึกษา  

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง วุฒิของผูครอง 
   ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
   ที่จะขอเปลี่ยนดวย 

3.  วุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตรงตาม 
     มาตรฐานกาํหนดตําแหนงนักวิชาการศกึษา 

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

มติ อ.ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล 
1.  อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและ 
     บัญชี และสายงานพัสดุ  

1.  เปนการเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงของผูดํารง 
     ตําแหนงใน สายงานบรหิารงานทั่วไป 

2. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองดาํรงตําแหนงทีค่รองอยู  
    ใน ปจจุบนัที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลว  
   ไมนอยกวา 5 ป  
 

2. นางสาวศศธิร  พันธุคํา  ดํารงตําแหนง 
    ผูปฏิบัติงานบริหาร   ในสงักัดมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี ณ   กองบริการการศึกษา  
    มาแลวจํานวน 15 ป   20 วัน  

 
 

/3)  มติคณะกรรมการ... 
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3)  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี 1/2548  และ คร้ังท่ี 9/2548 และการดําเนินการของหนวยงาน 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การดําเนินการของหนวยงาน 
1.  การเปลี่ยนตําแหนงที่มใิชนักวิชาการเงนิและ 
     บัญชี  หรือ นักวิชาการพสัดุ  ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนง 
     จะตองมีเวลา ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที ่
     ขอเปลี่ยนไมนอยกวา  1  ป  และใหพิจารณามต ิ
    หรือหลักเกณฑอ่ืน ๆ     ที่เกี่ยวของดวย 

1.  การเปลี่ยนตําแหนงของ นางสาวศศิธร  พันธุคํา 
    ซ่ึงเปลี่ยนตาํแหนงเปนนกัวิชาการศึกษา 
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 15  ป    

2. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอ  
   ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน   

2.  กองบริการการศึกษา  ไดดําเนินการ ตาม 
     ขั้นตอน/  หลักเกณฑ โดยผานความเหน็ชอบ 
     บังคับบัญชาชั้นตน และผูบังคับบัญชาหนวยงาน 

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ 
   ประเมิน  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน 
   อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการ 
   จากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการภายนอก 
   มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ประเมินเปลีย่น 
     ตําแหนง โดยมีกรรมการจาก คณะวิทยาศาสตร  
     ร วมดวย 1 คน 
      
    

4. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงาน 
   ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
    ดวย  

4.  กองบริการการศึกษา เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย 
      พรอม รายงานผลการประเมินและมีความเห็น 
      ของกรรมการ ทุกทาน 

5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยน 
    ตําแหนง 

- 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
   6.2  การปรับวฒุิบุคลากร      

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการปรับวฒุิบุคลากร   
จํานวน  2  ราย  คือ   

1. นางสาวอัญชลี   สําเภา    ตําแหนงอาจารย   ระดับ  5   เลขที่ประจําตาํแหนง  423   
อัตรา 12,220.- บาท   สังกัดภาควิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร     ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก   
สาขาวิชา  Electrechemistry  ณ  Karl – Franzens  Universitat  in  Graz   สาธารณรัฐออสเตรีย   ดวยทุน
โครงการพัฒนาอาจารยจากเงินนอกงบประมาณ  (ทุนประเภท 1 ก)   บัดนี้  ไดสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก  
คุณวุฒิ  Doktorin  der  Naturwissenschaften (Dortor rerum naturalium – Dr.rer.nat)  สาธารณรัฐออสเตรีย  เมื่อ
วันที ่ 20  กันยายน  2550    รายงานตวักลับเขาปฏิบัติราชการ  เมื่อวันที ่ 8  ตุลาคม  2550     

/บุคคลดังกลาว… 
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บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตวักลับเขาปฏิบัติ 

ราชการ  ใหกาํหนดอัตราเงนิเดือนตามคณุวุฒไิดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

จึงให ปรับวุฒแิละเลื่อนใหดํารงตาํแหนงอาจารย   ระดับ  5   อัตรา  13,110.-  บาท   เลขท่ี
ประจําตําแหนงและสังกัดเดมิ   ท้ังนี ้  ตั้งแตวนัท่ี    8   ตุลาคม    2550 

รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ 
ลําดับที่ วัน เดือน ป การดําเนนิการ 

1 วันที่  11  ตุลาคม  2550 คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบอนุมัติใหขาราชการกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการและขอปรับวฒุิการศึกษา 

2 วันที่  25  ตุลาคม  2550 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  แจงให  นางสาวอัญชลี  สําเภา  
กรอกแบบประวัติสวนตวัและประวัตกิารศึกษา   เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาคณุวฒุิ 

3 วันที่  31  ตุลาคม  2550 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณาคณุวุฒิ  ของ  
นางสาวอัญชลี  สําเภา   เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากประเทศที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบอํานาจให
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคุณวุฒ ิ

4 วันที่  22  พฤศจิกายน  2550 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงผลการพิจารณา
คุณวุฒิ  ของ  นางสาวอัญชลี   สําเภา  ซ่ึงไมรวมถึงการตรวจสอบ
การสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 

5 วันที่  30  พฤศจิกายน  2550 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ขอความอนุเคราะหโครงการ
จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธออกหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา  ของ  นางสาวอัญชลี   สําเภา  ฉบับภาษาอังกฤษ 

6 วันที่  8  มกราคม  2551 มหาวิทยาลัยสงหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  ของ  
นางสาวอัญชลี  สําเภา  ไปยงั  Karl – Franzens – Univesitat Graz  
สาธารณรัฐออสเตรีย 

7 วันที่  25  มกราคม  2551 มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงผลการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  
ของ  นางสาวอัญชลี   สําเภา   จาก  Karl – Franzens – Univesitat 
Graz  สาธารณรัฐออสเตรีย 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

/2. นางสาวนภิาวรรณ  ... 
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2. นางสาวนิภาวรรณ    พองพรหม      พนกังานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงอาจารย   สังกัด
ภาควิชาเคมี    คณะวิทยาศาสตร     ไดรับอนุมัติใหพักการจางเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก   สาขาวิชา  
Bioactive  Compound   ณ   Universitat  Wien   สาธารณรัฐออสเตรีย   ดวยทนุโครงการพัฒนาอาจารยจากเงิน
นอกงบประมาณ   (ทุนประเภท 1 ก)   บดันี้  ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  คุณวุฒิ  Doktorin  der  
Naturwissenschaften (Dortor rerum naturalium – Dr.rer.nat)  สาธารณรัฐออสเตรีย  เมื่อวันที ่ 13  มิถุนายน  
2550    รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ  เมื่อวันที ่ 2  กรกฎาคม  2550      

บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตวักลับเขาปฏิบัติ 
ราชการ  ใหกาํหนดอัตราเงนิเดือนตามคณุวุฒไิดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

จึงให ปรับวุฒเิปนระดับปรญิญาเอก   ตําแหนงอาจารย   อัตรา  12,600.-  บาท     ท้ังนี้   ตั้งแต
วันท่ี    2   กรกฎาคม    2550   ซ่ึงเปนอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงนิเดือนขาราชการพลเรือนทาย  พ.ร.บ. 
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2548  กอน  แลวจึงปรับอตัราเงนิเดือนตามบญัชีอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนทาย  พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2550  ตอไป 

รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ 
ลําดับที่ วัน เดือน ป การดําเนนิการ 

1 วันที่  5  กรกฎาคม  2550 คณะวิทยาศาสตรเห็นชอบใหพนักงานมหาวิทยาลัยกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศกึษา 

2 วันที่  20  กรกฎาคม  2550 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  แจงให  นางสาวนภิาวรรณ   
พองพรหม  กรอกแบบประวัติสวนตวัและประวัติการศกึษา            
เพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณวุฒ ิ

3 วันที่  7  สิงหาคม  2550 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณาคณุวุฒิ  ของ  
นางสาวนภิาวรรณ   พองพรหม   เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจาก
ประเทศ  ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบ
อํานาจใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคณุวฒุิ 

4 วันที่  22  สิงหาคม  2550 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงผลการพิจารณา
คุณวุฒิ  ของ  นางสาวนภิาวรรณ   พองพรหม  ซ่ึงไมรวมถึงการ
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาจากสถานศกึษา 

5 วันที่  13  กนัยายน  2550 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ขอความอนุเคราะหโครงการ
จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธออกหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา  ของ  นางสาวนภิาวรรณ   พองพรหม   ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

 /ลําดับที่ 6...
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ลําดับที่ วัน เดือน ป การดําเนนิการ 

6 วันที่  6  ตุลาคม   2550 มหาวิทยาลัยสงหนังสือขอตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  ของ  
นางสาวนภิาวรรณ   พองพรหม   ไปยัง  Universitat  Wien    
สาธารณรัฐออสเตรีย 

7 วันที่  1  กุมภาพันธ  2551 มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงผลการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  
ของ  นางสาวนิภาวรรณ    พองพรหม   จาก    University  Wien  
สาธารณรัฐออสเตรีย 

 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
ปดประชุมเวลา  10.50 น.  
 
 
 
      สิริรัตน  วงษทอง                            สุภชัย  หาทองคํา 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)                                    (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
3/2551    
 

ประกอบ  วิโรจนกูฏ 
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 


	                     ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปี พ.ศ.2551  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  1183/2550  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2550   เพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. 2551
	   2. การดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น
	ขั้นตอนที่
	การดำเนินการ
	วันดำเนินการ
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น  (ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  19  ต.ค.2550)
	19  ต.ค.2550
	ขั้นตอนที่
	การดำเนินการ
	วันดำเนินการ
	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
	ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อกลุ่มละ 1 คน   พร้อมประวัติบุคคลและผลงานต่อประธานคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น
	สำนักงานอธิการบดี
	1. ให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
	กลุ่มละ  1  คน 
	2.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น
	3.  ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติและผลงาน

	ภายใน 30 พ.ย.2550
	ภายใน 20 พ.ย.2550
	    20 - 28 พ.ย.2550
	ฝ่ายเลขานุการ สรุปข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และจัดส่งให้คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น  และประสานคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันพิจารณาคัดเลือก

	3 - 7 ธ.ค.2550
	คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น พิจารณาคัดเลือกให้คงเหลือ  กลุ่มละ  1  คน
	คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงาน  5  กลุ่ม เพื่อเป็นบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย  
	ที่ประชุมมีมติ  1. ให้คณะกรรมการสรรหาฯ  คัดเลือกให้คงเหลือ
	                             กลุ่มละ 2 - 3 คน 
	                        2. ให้คณะกรรมการสรรหาฯ สอบถาม หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม  
	                            เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น  ระดับมหาวิทยาลัย 
	                           กลุ่มละ  1  คน 
	                        3. สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ให้คัดเลือกคงเหลือ
	                            เพียง  2  คนเพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ตามโควตาของ
	                           กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเริ่มให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่
	                           ประจำปี 2550 เป็นต้นไป)

	21 ธ.ค.2550
	คณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น พิจารณาคัดเลือกให้คงเหลือกลุ่มละ  1  คน
	คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณาคัดเลือกจากประวัติและผลงาน  5  กลุ่ม เพื่อเป็นบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย  และคัดเลือกให้คงเหลือเพียง  2  คน

	28 ม.ค.2551
	โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ

	29 ม.ค.2551
	มหาวิทยาลัยส่งชื่อพร้อมประวัติของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย จากกลุ่มที่  1  ถึง  3  ซึ่งเหลือเพียง  2  คนต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

	เมื่อได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
	ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย  เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

	วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
	1. นายสุพัฒน์   เงาะปก  (สำนักงานอธิการบดี)
	2. นางขนิษฐา   พระสุพรรณ์ (เกษตรศาสตร์)
	1. นายวิเชียร  วงศ์อินทร์ (สำนักงานอธิการบดี)
	นายธิติกานต์  บุญแข็ง (วิศวกรรมศาสตร์)

	1. นายวีระพันธุ์  คำก้อน (สำนักงานอธิการบดี)
	ระดับมหาวิทยาลัย/ สังกัด
	ระดับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย / สังกัด

	นายติ๊ก  แสนบุญ (ศิลปประยุกต์ฯ)

	1. นายแสวง  สันธิ (สำนักงานอธิการบดี)
	6. นางสาวมณีวรรณ  สาระไทย (สำนักวิทยบริการ)

	4. การมอบรางวัล   
	โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่   จะจัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
	บุคลากรดีเด่น ทั้ง  5  กลุ่ม โดยมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
	1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์   ภู่พิพัฒน์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
	2. นายไพบูลย์   เสถียรรัมย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

