
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  10/2553 

วันพฤหัสบดท่ีี  19  สิงหาคม  2553  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ  ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดหีลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ ประธานกรรมการ 
2.  (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา    กรรมการ 
3.  (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร  บุญพราหมณ กรรมการ 
4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพญ็ อินทรประเสริฐ    กรรมการ 
5.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร นายศรัณย  สุดใจ กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร นายตะวนัฉาย  โพธ์ิหอม        กรรมการ  
7.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย กรรมการ 
8.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร ผูชวยศาสตราจารยบุณยสฤษฎ  อเนกสุข             กรรมการ 
9.  รักษาราชการแทนคณบดคีณะบริหารศาสตร  นายประวิทย  อนันตวราศิลป        กรรมการ 
10.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ   รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิธรรม กรรมการ 
11. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ    นางสาวศุภลักษณ  มาคณูตน        กรรมการ 
12.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี            กรรมการ 
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย   นายรัชชนนท   แกะมา กรรมการ 
14. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์         กรรมการ   
15.  รองอธิการบดีฝายบริหาร นายสุภชัย  หาทองคํา กรรมการและ 

        เลขานุการ 
ผูไมมาประชมุ 
1.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                    ติดราชการ 
2.  ประธานสภาอาจารย   รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร          ติดราชการ 
     
ผูรวมประชุม 
1.  นางสุรีย  ธรรมิกบวร   รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
2.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร  8  ระดับ  8  ชํานาญการ 
3.  นางสาวชนญัชิตา  สวัสดิ์พันธ  บุคลากร 7  ระดับ  7  ชํานาญการ 

/4. นางชวนพศิ...  
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4.  นางชวนพศิ  อันพิมพ  บุคลากร 6 ระดับ 6 
5.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง บุคลากร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.50 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  9/2553  
วาระพิเศษ   วันท่ี  10  กรกฎาคม  2553 
         รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  9/2553 วาระพิเศษ  เมื่อวนัที่  10  กรกฎาคม  2553 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1  รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวชิาการ 

ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. ... 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล คร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่  

14  พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... และไดนําเสนอตอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553  เพื่อใหความเห็นชอบใน
หลักการ ดังนี ้

1. มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 
ศาสตราจารย  

- กําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 

/2. ภาระงาน… 
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2. ภาระงานขัน้ต่าํของผูดํารงตําแหนงอาจารย 

      -  ตองมีภาระงานทั้งหมดไมนอยกวา 35 หนวยช่ัวโมงทําการตอสัปดาหตอภาคการศกึษา 
โดยมีภาระงานสอนไมนอยกวารอยละ 45 ของภาระงานทั้งหมด สวนภาระงานทีเ่หลือใหเปนอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัย 
                         -  วิธีการคิดภาระงาน ใหพิจารณาจากภาระงานสอน วิจยั การใหบริการวิชาการ การผลิต 
ผลงาน การบริหารและภาระงานอื่น ใหคณะเปนผูพิจารณากําหนดรายละเอียดเอง 
 3.   กรณีที่ยกเวนหรือลดภาระงาน อาจลดหรือยกเวนภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 
 3.1 อธิการบดี     รอยละ 100 
 3.2 รองอธิการบดี/คณบด ี    รอยละ   70 
 3.3 รองคณบด/ีหัวหนาภาควชิา   รอยละ   40 
 3.4 ประธานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา  รอยละ   20 
 3.5 ตําแหนงอืน่ที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ เชน ประธานสภาอาจารย อาจลดหรือยกเวน
ภาระงานเทียบเทาในตําแหนงผูบริหารที่มีเงินประจําตาํแหนงเทากัน  
  4.  มาตรการและผลในทางปฏิบัต ิ
       - เพื่อใหเกดิผลในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยอาจนาํเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน และตองกาํหนดไวในขอบังคับดวย นัน้ 

    ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย 
ใหการยกเวนภาระงานสอนของผูบริหารตามที่เสนอ แตผลงานทางวชิาการใหขึน้กับประกาศ ก.พ.อ.     
  ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามมตสิภามหาวิทยาลยัคร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 และ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีขอบังคบัวาดวย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ไดมาตรฐาน   ฝายเลขานกุาร จึงไดดําเนินการจดัทํารางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ....  ซ่ึงไดปรับปรุงแกไขรางขอบังคับดังกลาวตามหลักการที่สภา
มหาวิทยาลัยไดใหความเหน็ชอบแลว รายละเอียดปรากฏตามรางขอบังคับฯ ที่นําเสนอในเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข 1 
  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพจิารณา  หากเห็นชอบจักไดเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

/เอกสาร... 
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เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

  1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 
  2. หนังสือที่ ศธ 0509(4)/ว 398 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เร่ืองประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
  3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
 
 

3.2  การบริหารอัตรากําลังลกูจางประจํา 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 21  

เมษายน 2553 เสนอที่ประชมุเพื่อทราบเกีย่วกับการจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ ตาม
หนังสือดวนทีสุ่ดที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 “ในขอ 6 การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตาม
ระบบใหม เชน การปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตาํแหนง สายงาน หรือกลุมงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ 
ก.พ.จะกําหนดตอไป” นั้น    
   บัดนี้ ก.พ.ไดกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําให
สวนราชการถือปฏิบัติไดอยางคลองตัว สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ และความจําเปนของ
หนวยงานคือ  
 1. การบริหารอัตรากําลัง 
  1.1 การปรับระดับชั้นงาน  
      - สามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจาํจากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจาก
ระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได เมือ่ผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด (อางถึงที่ กค 0428/ว 38 ลงวนัที่ 1 เมษายน 2553) ทั้งนี้ ไมเกินระดับสูงสุดในแตละ
สายงาน (ช่ือตาํแหนง) ที่ ก.พ.กําหนด (อางถึงที่ นร 1008/ว 14 ลว. 31 มีนาคม 2553) 
  1.2 การเปล่ียนสายงาน (ชื่อตาํแหนง) และกลุมงาน 
       - สามารถเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) ทั้งตําแหนงภายในกลุมงานเดียวกันหรือตางกลุม
งานได เพื่อความเหมาะสมกบัลักษณะงาน เนนประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหสอดคลองกับ
ภาระหนาที่โดยยอของตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนด 

/1.3 การตัดโอน… 
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  1.3 การตัดโอนตําแหนง  
        - ดําเนนิการได หากมเีหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
 2. ใหสวนราชการจัดทํารายละเอียดคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงลูกจางประจําทุกตําแหนงใน
สังกัด ตามแบบ ลปจ. 1 ตามแบบฟอรมในเอกสารแนบทาย สอดคลองกับหนาที่โดยยอตาม ก.พ.กาํหนด(อางถึง
ที่ นร 1008/ว 14 ลว. 31 มีนาคม 2553) 
 3. สวนราชการจะสามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตามขอ 1 ได เมื่อสวนราชการไดมี
คําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําเขากลุมงานและระดับชั้นงานของตําแหนงใหมแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดาํเนินการ
แลว ตามคําสั่งที่ 827/2553 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 
 4. การแตงตั้งลูกจางประจําใหดํารงตําแหนงจากผลของการปรับระดับชั้นงานของตําแหนง การเปลี่ยน
สายงาน (ช่ือตาํแหนง) /กลุมงาน หรือตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําดังกลาว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  : ตองรอกระทรวงการคลังกําหนดวิธีการ (อาจเปนการประเมิน สอบคัดเลือกหรือสอบแขงขัน) 
 5. เมื่อไดดําเนนิการตามขอ 1 แลว ใหแจงผลการดําเนินการพรอมแบบ ลปจ. 1 ของตําแหนงเดิมและ
ตําแหนงใหมให ก.พ.และกรมบัญชีกลางทราบภายใน 30 วัน 
 

ขอเท็จจริง/ปญหา 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีลูกจางประจําทั้งหมด 115 รายในสังกดัหนวยงานตาง ๆ และโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดดาํเนินการปรับตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม แลว ตามคําสั่งที่ 827/2553 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 มีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553  

ดังนั้น     มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถดําเนินการบริหารอตัรากําลังลูกจางประจําตามขอ 1 ไดก็ตอเมื่อ
กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงแลว  
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในขณะที่รอหลักเกณฑและวิธีการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําจากกระทรวงการคลัง  เห็นควรให
หนวยงานที่มลูีกจางประจําในสังกัด ดําเนนิการจัดทําแบบ ลปจ. 1 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของตําแหนงเดิมไปพลางกอน   
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553   
 2. แบบ ลปจ. 1 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหหนวยงานที่มีลูกจางประจําในสังกัด ดําเนนิการจัดทําแบบ ลปจ. 1 แบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตาํแหนงเดิมไปพลางกอน   

/ 3.3 ผลการสมัคร... 
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3.3  ผลการสมัครขาราชการเขารวมมาตรการปรับปรงุอัตรากําลังของสวนราชการ  

(โครงการเกษยีณอายุราชการกอนกําหนด)        
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  7/2553  เมื่อวันที่  11   

มิถุนายน  2553 มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดําเนนิการรับสมัครขาราชการที่อยูในเกณฑเพื่อเขา
รวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังสวนราชการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  (โครงการเกษียณอายกุอนกําหนด)  
โดยเหน็ชอบใหดําเนนิการตามแผนที่คณะกรรมการการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนของภาครัฐ 
(คปร.)  สํานักงาน ก.พ.  อนมุัติ  คือ เปดรับสมัครขาราชการที่อยูในเกณฑเพื่อเขารวมมาตรการ ฯ ตั้งแตวนัที่   
18 – 29 กรกฎาคม 2553  นั้น 

บัดนี้  ระยะเวลาดําเนินการรบัสมัครเขารวมมาตรการฯ  ไดส้ินสุดลงแลว ซ่ึงไมมี 
ขาราชการที่เขาเกณฑมาสมัครเขารวมมาตรการฯ  ทั้งนี้  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ จะไดแจงผลการ
ดําเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไปยังคณะกรรมการการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนของภาครัฐ (คปร.)  สํานักงาน ก.พ.  ตอไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

3.4  ขออนุมัตยิาย ตดัโอนตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
 

สืบเนื่องจาก คณะศิลปประยกุตและการออกแบบ  ขออนมุัติยาย  ตดัโอนตําแหนง   
อัตราเงินเดือน  และเปลี่ยนตาํแหนงขาราชการ ราย นายประสิทธิ์  พวงบุตร จาก ตําแหนงนักวิชาการโสต 
ทัศนศึกษา  8 ระดับ 8 ชํานาญการ เปน ตําแหนงอาจารย  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม
คร้ังที่  8/2553  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2553  มีมติขอใหคณะศิลปประยกุตฯ นําเสนอเหตุผลและความจําเปน 
พรอมนําเสนอขอมูลของผูที่เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง วามีคุณวุฒหิรือประสบการณในดานใดทีจ่ะเปนประโยชน  
ตอการเรียนการสอนของคณะ ในการประชุมคราวหนา นั้น   
   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จัดทําขอมูลแลว  ทั้งนี้  โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่  ไดตรวจสอบขอมูลตามขอกําหนดของ ก.ม. / ก.พ.อ. และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  ดงันี้  

1. ขออนุมัติยาย  ตัดโอนตําแหนง  และอัตราเงินเดือนตามตวัไปตั้งจาย  ณ  คณะ 
ศิลปประยุกตและการออกแบบ 
 

 
/ขอมูลประกอบ... 
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   ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   1.  กฎหมายที่เก่ียวของ 

 1.1 การยายขาราชการสามารถดําเนินการไดเมื่อตนสังกัดทั้ง 2  ฝายใหความยนิยอม 
 1.2  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยน 

ตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตาํแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 
2552   
  ขอ 11  สวนราชการหรือสวนงานภายในทีใ่หตัดโอนตําแหนงตองมี
ผลกระทบตอภารกิจ   
  ขอ  12  การตัดโอนตําแหนงที่มีคนครองตองพิจารณาความรู  ความสามารถ 
และประสบการณใหตรงกับลักษณะงานของสวนงานที่รับตัดโอน 
   2.  ความเห็นของตนสงักัดและหนวยงานที่รับยาย 
 

ความเห็นของหนวยงานตนสังกัด ความเห็นของหนวยงานรับยาย ตดัโอนฯ 
 -  อนุญาต  
 -  ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.1.1.4/266 
    ลงวันที่  27 พ.ค.2553  

-  ขออนุมัติ ยาย และเปลีย่นตําแหนงเพื่อมาปฏิบัติงาน  
ณ  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
-  ตามบันทึกขอความ  ที่ ศธ 0529.15.1/2090  
   ลงวันที่  10 มิ.ย.2553 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหยาย  ตัดโอนตําแหนง  และอัตราเงินเดือน  นายประสิทธ์ิ  พวงบุตร ไป 
ตั้งจาย  ณ  คณะศิลปประยกุตและการออกแบบ    
 
 
  2.  ขออนุมัติเปล่ียนตําแหนงขาราชการ ราย  นายประสทิธ์ิ  พวงบุตร จาก ตําแหนงนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา  8 ระดับ 8 ชาํนาญการ เปน ตําแหนงอาจารย 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักเกณฑ ก.ม. และหลักเกณฑ ก.พ.อ. 

1) หลักเกณฑ ก.ม. และ ก.พ.อ. กําหนดใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง 
และตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมเีงิน 

2) ตําแหนงทีเ่ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคํานึงถึงภาระงานของตําแหนง 
นั้นดวย 

/3)  กรณเีปลี่ยน… 
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3) กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง คุณวุฒิผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองตรงตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนงที่จะขอเปลีย่น   
2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 7/2548 : เปล่ียนตําแหนงขาราชการสาย  ข/ค  เปน ก  

1) คุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือ 
การเรียนการสอนของคณะทีจ่ะรับเขา 

2) ผานการพิจารณาและไดรับความเหน็ชอบจากคณะที่รับเขาแลวนําเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

3) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแลว  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ 
ไมนอยกวา  1  ภาคการศึกษา  

4) คณะที่รับเขาจะทําการประเมนิหลังการปฏิบัติหนาที่สอนหลังเมื่อผานการประเมินแลว   
จึงนําเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

  เอกสารประกอบการพิจารณา 
-  สรุปขอมูลและเหตุผลความจําเปนของคณะศิลปประยกุตและการออกแบบ 

 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว  เห็นชอบใหดําเนนิการตามมตคิณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  7/2548  โดยใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนาท่ีราชการในตําแหนงอาจารย  ท้ังนี้  จะตองมีเวลาทดลองปฏบิัตหินาท่ีสอน
ไมนอยกวา  1  ภาคการศึกษา  และเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
ตอไป 
 

3.5  ความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศกึษา 

 สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงให 
มหาวิทยาลัยทราบวาการปรบัระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยูใน
ระหวางการนาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น 
 สกอ. จึงแจงความกาวหนาเกี่ยวกับการปรบัระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิม่เติม ดังนี ้

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดขอใหกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.  
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการพิจารณาเงนิเดอืนแหงชาตพิจิารณาเสนอความเหน็
เกี่ยวกับเรื่องดงักลาวเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรี 

/นายกรัฐมนตรี… 
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2. นายกรัฐมนตรพีิจารณาแลวมคีําสั่งใหสงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการ 

พิจารณาเงนิเดอืนแหงชาติ พจิารณาในภาพรวมตามความเห็นของสํานักงบประมาณและฝายเลขานกุาร
คณะกรรมการพิจารณาเงนิเดอืนแหงชาต ิกอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

3. คณะกรรมการพิจารณาเงนิเดอืนแหงชาติ  ไดมีการประชุมพิจารณา 2 คร้ัง   
คร้ังแรกเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2553  และไดมีมติแตงตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาคาตอบแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพือ่พิจารณาคาตอบแทนในภาพรวมให
เหมาะสม เปนธรรมและเกิดความรอบคอบ และครั้งที่ 2 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณาผลการพิจารณา 
ของคณะอนกุรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ ทั้งนี้ สกอ. ไดเขารวมประชุมในฐานะเปนผูช้ีแจงใหขอมูล
รายละเอียดทกุครั้ง และไดรับทราบเปนการภายในวา ขณะนี้ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน
แหงชาติอยูระหวางดําเนินการนําเสนอความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1    ผลการพจิารณาผลงานตําแหนงชาํนาญการ 

รองอธิการบดฝีายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ขาราชการใหดํารง 
ตําแหนงชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ  จํานวน  1  ราย  คือ  นางนนัทนา  พมิพพันธ   
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  6 ระดับ  6  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร  ไดยืน่ผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ ระดบั 7-8  นั้น  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล คร้ังที่  10/2550  เมื่อวนัที่  9  พฤศจกิายน  2550  มีมติใหผูที่ยืน่ขอผลงานหลังวันที ่ ก.พ.อ.  มีผลบังคับใช
หลักเกณฑ  วธีิการ  ก.ม.  และมหาวิทยาลยักําหนดเดิมไปจนกวามหาวทิยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑใหมแลวเสร็จ  ทั้งนี้  ไดกําหนดใหประเมินคณุลักษณะเพิ่มเติม  นั้น 

   บัดนี้  กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรไดประเมนิคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน 
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน  จงึเสนอที่ 
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางนันทนา  พิมพพันธ   ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  6  ระดับ  6  เลขที่
ประจําตําแหนง   163  อัตรา  23,110.-บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ   คณะวิทยาศาสตร  ดํารงตาํแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  7  ระดับ  7  ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  23,110.-บาท  เลขท่ีประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี   25 กุมภาพันธ   2553 

/มติท่ีประชุม... 
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   4.2  ขออนุมัติเปล่ียนตําแหนงขาราชการ 
       ตามที่  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2553  เมื่อวันที่   

31  มีนาคม  2553  มีมติใหยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชมุครั้งที่  10/2552  เมื่อวันที่  
25  ธันวาคม  2552  เฉพาะเรื่องการเปลี่ยนตําแหนง  ซ่ึงกําหนดใหใชวิธีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตาม
ขอบังคับฯ  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง ฯ พ.ศ.  2552  และกาํหนดหลักเกณฑ  วธีิการ  และ
วันที่อนุมัตใิหเปลี่ยนตําแหนง ไวดังนี ้

1. การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวธีิการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่เคย 
กําหนดไว  ทั้งนี้  การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบอัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ให 
ความเหน็ชอบ  

2. วันที่อนุมัตใิหเปลี่ยนตําแหนง   
2.1  กรณียืน่กอนวันที่  13  พฤศจิกายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยนตําแหนง   

ณ  วนัที่  13  พฤศจิกายน 2552   
2.2  กรณียืน่ภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน 2552  ใหไดรับการเปลี่ยน 

ตําแหนง ณ วนัที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดี  แลวแตกรณ ี    
 

 รองอธิการบดฝีายบริหาร  จงึเสนอที่ประชมุพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงตามผล 
การพิจารณาผลงานของขาราชการ  จํานวน  4 ราย  ดังนี ้

1.  นางนันทา  กิจแสวง  จากตาํแหนงผูปฏิบตัิงานบริหาร  5 ระดับ  5  เลขที่ 
ประจําตําแหนง  535  อัตราเงินเดือน 16,380.-บาท  สังกดัฝายหอสมุด  สํานักวิทยบริการ  ขออนุมัติเปลี่ยน
ตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  5  ระดับ  5  อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอนุมัตกิรอบในการเปลีย่นตําแหนงตั้งแตวนัที่  13 พฤศจิกายน 2552   ท้ังนี้  
ตั้งแตวันท่ี  10 พฤษภาคม  2553 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1.  ขอมูลสวนบุคคล 

      1.1  การบรรจ ุ
 1)  บรรจุเขารับราชการ  ฝายหอสมุด  สํานักวิทยบริการ ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
1 ระดับ  1  ตั้งแตวนัที่  1 กันยายน 2537  - 10 เม.ย.2550 
 2)  เปลี่ยนตําแหนงเปนผูปฏิบัติงานบริหาร    1 ต.ค.2550 – ปจจุบัน 
  รวมอายุราชการ    13    ป    8     เดือน    -    วัน  (นับถงึวนัท่ี  30  เมษายน  2553) 

/2.  วุฒิการศึกษา… 
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 1.2  วุฒิการศึกษา 
  1)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) การบัญชี 
  2)  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) การบริการการศึกษา   
 
  2. หลักเกณฑการเปล่ียนตาํแหนง  สามารถพิจารณาไดจาก 
 1)  หลักเกณฑ ก.ม. 
 2)  มติ อ.ก.ม. 
 3)  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
1)  หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล  และความเห็นของหนวยงาน 

หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 
1.  ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง ตําแหนงวาง
มีเงิน  และตําแหนงวางไมมีเงิน 

1.  ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาวเปนตําแหนงที่
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ   และ
คํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

2.  เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับลักษณะ
งานที่ นางนันทา  กิจแสวง  ปฏิบัติงานอยูแลว  และเพื่อรองรับ
ตอปริมาณและภาระงานดานการบริหารงานทั่วไปเพิ่มขึ้น 

3.  กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง  วุฒิของผูครองตําแหนง
จะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยนดวย 

3.  วุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง   ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง     
 

 
2)  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี 1/2548  วันท่ี  3  กุมภาพันธ  2548 และ คร้ังท่ี 9/2548 และ 
การดําเนินการของหนวยงาน 

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

1.  การเปลี่ยนตําแหนงของ นางนันทา  กิจแสวง  ซึ่งเปลี่ยน
ตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระยะเวลา  13   ป  8   
เดือน   0  วัน  
 

2. ผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน 

2. สํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการตามขั้นตอน/ หลักเกณฑ 
โดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน และ ผูบังคับบัญชา
หนวยงาน 

 
/3. ผูบังคับบัญชา... 
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มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การดําเนินการของหนวยงาน 
3.  บังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมเปน
กรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยรวม
เปนกรรมการดวยก็ได 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง โดยมี
กรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมดวย 1 คน 

4.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย 

4.  สํานักวิทยบริการ  เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยพรอม รายงาน
ผลการประเมินและมีความเห็นของกรรมการทุกทาน 

5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง 
 

- 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 
 

2.   นางปาณฑรา  ศิริทวี  จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  5 ระดับ  5  เลขที่ 
ประจําตําแหนง  287  อัตราเงินเดือน   21,170.-บาท   สังกัดคณะศิลปศาสตร   ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง เปน  
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  5  ระดับ  5  อัตราเงินเดือน เลขทีป่ระจําตําแหนงและสังกัดเดมิ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอนุมัติกรอบในการเปลี่ยนตาํแหนงตั้งแตวนัที่  13 พฤศจกิายน 2552   ท้ังนี้  ตัง้แต
วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 

1.  ขอมูลสวนบุคคล 
      1.1  การบรรจ ุ
 1)  บรรจุเขารับราชการ  คณะศิลปศาสตร  ตําแหนงเจาหนาที่พิมพดดี  1 ระดับ  1  
ตั้งแตวนัที่  15 ม.ค.2536  - 9 มิ.ย.2537 
 2)  เปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่ธุรการ 1 ระดับ  1 ตั้งแตวนัที่ 10 มิ.ย.2537 – 6 ก.ค. 2537 
 3)  เปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานธุรการ 2 ระดบั  2 ตั้งแตวนัที่ 7 ก.ค.2537 – 25 ก.ค.2539 
 4)  ดํารงตําแหนงพนกังานธุรการ 3 ระดับ 3  ตั้งแตวนัที่ 26 ก.ค.2539 – 27 ก.ค.2541 
 5)  ดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4  ตั้งแตวนัที่ 28 ก.ค.2541 – 14 พ.ย.2543 
 6)  ดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5  ตั้งแตวนัที่ 15 พ.ย.2543  - 30 ก.ย.2550 
 7)  เปลี่ยนชื่อตาํแหนงเปนผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 ตั้งแตวนัที่ 1 ต.ค.2550 - ปจจุบัน  
  รวมอายุราชการ    16    ป    10     เดือน    27    วัน  (นับถึงวันท่ี  10 พฤศจิกายน  2552) 
 

/1.2  วุฒิการศึกษา… 
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        1.2  วุฒิการศึกษา 
 1)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) การบญัชี  

 2)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) การบัญชี 
  3) คิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) การจัดการทัว่ไป 
 

  2. หลักเกณฑการเปล่ียนตาํแหนง  สามารถพิจารณาไดจาก 
 1)  หลักเกณฑ ก.ม. 
 2)  มติ อ.ก.ม. 
 3)  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

1)  หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล  และความเห็นของหนวยงาน  
หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 

1.  ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง ตําแหนงวาง
มีเงิน  และตําแหนงวางไมมีเงิน 

1.  ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาวเปนตําแหนงที่
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ   และ
คํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

2.  เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับลักษณะ
งานที่ นางปาณฑรา  ศิริทวี ปฏิบัติงานอยูแลว  และเพื่อรองรับ
ตอปริมาณและภาระงานดานการบริหารงานทั่วไปเพิ่มขึ้น 

3.  กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง  วุฒิของผูครองตําแหนง
จะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยนดวย 

3.  วุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง   ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง     

2)  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี 1/2548  วันท่ี  3  กุมภาพันธ  2548 และ คร้ังท่ี 9/2548  และ     
การดําเนินการของหนวยงาน 

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

1.  การเปลี่ยนตําแหนงของ นางปาณฑรา  ศิริทวี ซึ่งเปลี่ยน
ตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระยะเวลา   16    ป   10   
เดือน 27  วัน  
   

2. ผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน 

2. คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการตามขั้นตอน/หลักเกณฑ โดย
ผานความเห็นชอบบังคับบัญชาช้ันตน และ ผูบังคับบัญชา
หนวยงาน 

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน อธิการบดีรวมเปน
กรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็
ได 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง  โดยมี
กรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมดวย 1  คน 

/4. หนวยงาน... 
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มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การดําเนินการของหนวยงาน 
4.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย 

4.  คณะศิลปศาสตร  เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยพรอม  รายงาน
ผลการประเมินและมีความเห็นของกรรมการทุกทาน 

5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยน 
     ตําแหนง 

- 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 

3.  นางละอองดาว  เพชรแกว  จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  5 ระดับ  5   
เลขที่ประจําตาํแหนง  471   อัตราเงินเดือน   18,040.-บาท   สังกัดคณะศิลปศาสตร   ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง     
เปน  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  5  ระดับ  5  อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอนุมัตกิรอบในการเปลีย่นตําแหนงตั้งแตวนัที่  13 พฤศจิกายน 2552   ท้ังนี้  
ตั้งแตวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2552 

1.  ขอมูลสวนบุคคล 
      1.1  การบรรจ ุ
 1)  บรรจุเขารับราชการ  คณะศิลปศาสตร ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล  1 ระดับ  1  
ตั้งแตวนัที่  1 ก.ย.2537  - 30 ส.ค.2539     
 2)  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บนัทึกขอมูล  2 ระดับ 2  ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย.2539 – 30 ก.ย.2541 
 3)  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บนัทึกขอมูล  3 ระดับ 3  ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2541 – 5 ธ.ค.2543 
 4)  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บนัทึกขอมูล  4 ระดับ 4  ตั้งแตวันที่ 6 ธ.ค.2543 – 2 ธ.ค.2546 
 5)  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บนัทึกขอมูล  5 ระดับ 5  ตั้งแตวันที่ 3 ธ.ค.2546 – 30  ก.ย.2550 
 6)  เปลี่ยนชื่อตาํแหนงเปนผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 ตั้งแตวนัที่  1 ต.ค.2550 - ปจจุบัน  
  รวมอายุราชการ      15     ป      2     เดือน   10    วัน  (นับถึงวันท่ี  10 พฤศจิกายน  2552) 
      1.2  วุฒิการศึกษา 
 1)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) การบญัชี  

 2)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) การบัญชี 
 3) คิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) การจัดการทัว่ไป 
  2. หลักเกณฑการเปล่ียนตาํแหนง  สามารถพิจารณาไดจาก 
 1)  หลักเกณฑ ก.ม. 
 2)  มติ อ.ก.ม. 
 3)  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

/1)  หลักเกณฑ… 
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1)  หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล  และความเห็นของหนวยงาน  

หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 
1.  ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครองตําแหนงวาง
มีเงิน  และตําแหนงวางไมมีเงิน 

1.  ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาวเปนตําแหนงที่
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

2.  เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับลักษณะ
งานที่ นางละอองดาว  เพชรแกว  ปฏิบัติงานอยูแลว  และเพื่อ
รองรับตอปริมาณและภาระงานดานการบริหารงานทั่วไป
เพิ่มขึ้น 

3.  กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง  วุฒิของผูครองตําแหนง
จะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยนดวย 

3.  วุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง   ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง     
 

 

2)  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี 1/2548  วันท่ี  3  กุมภาพันธ  2548 และ คร้ังท่ี 9/2548 และ      
การดําเนินการของหนวยงาน 

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

1.  การเปลี่ยนตําแหนงของ นางละอองดาว  เพชรแกว  ซึ่ง
เปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระยะเวลา   15     
ป  2   เดือน  10 วัน  
 

2. ผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน 

2. คณะศิลปศาสตร  ไดดําเนินการตามขั้นตอน/ หลักเกณฑ 
โดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน และ ผูบังคับบัญชา
หนวยงาน 

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน อธิการบดีรวมเปน
กรรมการ หรืออาจจะมี กรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการดวยก็ได 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง  โดยมี
กรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมดวย    1 คน 

4.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย 

4.  คณะศิลปศาสตร  เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยพรอม รายงาน
ผลการประเมินและมีความเห็นของ กรรมการทุกทาน 

5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง - 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 
/4.  คณะวิศวกรรมศาสตร...   
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4.  คณะวิศวกรรมศาสตร  ขอเสนออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน  1 ราย  

คือ นางดวงมณี  สิทธิธรรม  จาก ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน   6  ระดับ  6   เลขที่ประจําตําแหนง  287  อัตรา
เงินเดือน   21,170.-บาท   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร   ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง   เปน  ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา  6  ระดบั  6  อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได
อนุมัติกรอบในการเปลี่ยนตาํแหนงตั้งแตวนัที่  13 พฤศจกิายน 2552   ท้ังนี้  ตัง้แตวันท่ี  24 พฤษภาคม  2553 
 

1.  ขอมูลสวนบุคคล 
       1.1  การบรรจ ุ
 1)  บรรจุเขารับราชการ ตําแหนงพนกังานธุรการ 2 ระดับ 2 ตั้งแตวนัที่ 1 ต.ค. 2541  - 
30 ก.ย.2543 
 2)  ดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3  ตั้งแตวนัที่ 1 ต.ค.2543 – 30 ก.ย.2545 
 3)  ดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4  ตั้งแตวนัที่ 1 ต.ค.2545 – 28 ม.ค.2546 
 4)  ยายและตดัโอนอัตราเงินเดือนไปตั้งจาย ณ  หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงาน
อธิการบดี ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  4 ระดับ 4   ตั้งแตวนัที ่29 ม.ค.2546 -28 ม.ค.2548 
 5)  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  5 ระดับ 5  ตั้งแตวนัที่  29 ม.ค.2548 – 31 
มี.ค. 2550 
 6)  ยายและตดัโอนอัตราเงินเดือนไปตั้งจาย  ณ สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  6  ระดบั  6  ตั้งแตวนัที่  1  เม.ย.2550 - ปจจบุัน  
  รวมอายุราชการ   11    ป    7  เดือน     -   วัน  (นับถงึวันท่ี  30 เมษายน  2553) 
       1.2   วุฒิการศึกษา 
  1)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) การบัญชี 
  2) คิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) การจัดการทัว่ไป 
  2. หลักเกณฑการเปล่ียนตาํแหนง  สามารถพิจารณาไดจาก 
 1)  หลักเกณฑ ก.ม. 
 2)  มติ อ.ก.ม. 
 3)  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
1)  หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล  และความเห็นของหนวยงาน  

หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 
1.  ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครองตําแหนงวาง
มีเงิน  และตําแหนงวางไมมีเงิน 

1.  ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาวเปนตําแหนงที่
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

 
/2. ตําแหนง… 
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1)  หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล  และความเห็นของหนวย  (ตอ) 

หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 
2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และ
คํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

2.  เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ ตรงกับ
ลักษณะงานที่ นางดวงมณี  สิทธิธรรม ปฏิบัติงานอยูแลว  
และเพื่อรองรับตอปริมาณและ ภาระงานดานการบริการ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

3.  กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง  วุฒิของผูครองตําแหนง
จะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยนดวย 

3.  วุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง   ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง     
 

2)  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี 1/2548  วันท่ี  3  กุมภาพันธ  2548 และ คร้ังท่ี 9/2548 และ      
การดําเนินการของหนวยงาน 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การดําเนินการของหนวยงาน 
1.   การเปลี่ยนตําแหนงที่มิใชนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ 
นักวิชาการพัสดุ  ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองมีเวลา
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนไมนอยกวา  
1 ป  และใหพิจารณามติ หรือหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ดวย 

1.  การเปลี่ยนตําแหนงของ นางดวงมณี  สิทธิธรรม  ซึ่งเปลี่ยน
ตําแหนงเปนนักวิชาการศึกษา ระยะเวลา   3  ป  1  เดือน    
 

2. ผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการตามขั้นตอน/ หลักเกณฑ 
โดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน และ ผูบังคับบัญชา
หนวยงาน 

3.  ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ 
    ประเมิน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน 
    อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะมี กรรมการจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ  รวมเปนกรรมการดวยก็
ได 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง   โดยมี
กรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมดวย 1 คน 

4.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย 

4.  คณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย  พรอม
รายงานผลการประเมินและมีความเห็นของกรรมการทุกทาน 

5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง - 

  
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 
 

/4.3  ขออนุมัต.ิ.. 
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4.3  ขออนุมัตกํิาหนดตาํแหนงและเลื่อนขาราชการใหดาํรงตําแหนงประสบการณ 
       วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    ขออนมุัติกําหนดตําแหนงและเลื่อน 

ขาราชการใหดํารงตําแหนงประสบการณ  จํานวน  1  ราย  คือ  นางสาวลภัส  ยิ่งยืน  ตําแหนงผูปฏิบัติงาน
บริหาร  4  ระดับ  4  เลขที่ประจําตําแหนง  201   อัตราเงินเดือน   16,440.-บาท   สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข  ท้ังนี้  กรรมการประเมิน มีความเห็นใหเล่ือนและดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  เปนผูปฏบิัตงิาน
บริหาร  5   ระดับ 5  (ประสบการณ)  อัตราเงินเดือน  16,440.-บาท  สังกัดและเลขท่ีตําแหนงเดิม  ตัง้แตวันท่ี  3  
พฤษภาคม 2551   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลเพือ่พิจารณา   
    

   เอกสารประกอบการพิจารณา 
- แบบสรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

4.4  บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา 

       ดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มีความประสงคให  นายแพทยสุริยง   
แผลงงาม  พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  ลาศึกษาหลักสูตรประจําบาน  สาขาวิชารังสีวิทยา
ทั่วไป  ณ  คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล  ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2550  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2553   
ดวยเงินอุดหนนุวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ปจจุบันไดสําเร็จการศึกษาและรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงานเปนที่เรียบรอยแลว  ตั้งแตวันที ่ 1  มิถุนายน  2553  เนื่องจากการลาศึกษาของบุคคลดังกลาว ยังไม
ถูกตองตามหลักเกณฑการลาศึกษา  เพราะยังไมผานประเมินทดลองการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเปนไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่ 12/2548  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2548 กรณีการขออนุมัติลาศึกษา  
ฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงานไมเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กําหนดใหโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่เสนอที่ประชมุคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา  ในการนี้  โครงการจัดตั้ง 
กองการเจาหนาที่  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัตกิารลาศึกษาของบุคคล
ดังกลาวเปนการยอนหลัง 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ปจจุบันการลาศึกษาของพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยใชระเบียบ  ก.ม. วาดวย 

การใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  พ.ศ. 2542  โดยอนุโลม  สําหรับคุณสมบัติ
ของผูศึกษาในประเทศ  กําหนดไว  ดังนี ้

/1.  อายุไมเกิน... 
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1. อายุไมเกนิ  45  ป  นับถึงวันที่เร่ิมตนเปดภาคการศึกษา 
2. พนการทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการแลว 
3. ผูบังคับบัญชาตั้งแตหวัหนาภาควิชา  ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ไป รับรองวาเปนผู

มีความประพฤติดี  และตั้งใจปฏิบัติหนาทีร่าชการ 
4. ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแตกรณี ถูก

ฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

สําหรับการอนุมัติใหลาศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวนจะกระทําไดภาคการศกึษาละไมเกนิ  
6  ช่ัวโมงทําการตอสัปดาห   

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   5.1  รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูดาํรงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ปรจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 รองอธิการบดฝีายบริหาร  เสนอที่ประชุมทราบตามที่  ก.ม. กําหนดใหมหาวิทยาลัย/
สถาบันตาง ๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย  เพื่อสรางผลงานทางวิชาการเผยแพรอยางตอเนื่อง  และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานของ ก.ม. กําหนด  ซ่ึง อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา  โดยมอบหมาย
ใหคณะเปนผูพิจารณา  และใหรายงานผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปนัน้  เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดรายงานขอมูล
ดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนมกราคมของปถัดไป 
 บัดนี้  คณะตาง ๆ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาวแลว  ตามแบบรายงาน
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ท้ังน้ี  ไดรายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 
 
 เอกสารประกอบการประชุม 
 -  แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

/5.2   เล่ือนระดับ… 
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    5.2   เล่ือนระดับขาราชการ 

        รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ 
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป  เนือ่งจากไดรับแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงชํานาญการและรับเงินเดือนถึงขั้น
ต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  4  ราย  คือ 
 

1)  เล่ือนระดับขาราชการเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดบัถัดไปและผานการประเมิน  จํานวน  3 ราย 
ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1  
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

สํานักงานอธิการบด ี
กองคลัง 
นางสาวลักขณา  กอแกว 
 
 
กองแผนงาน 
นางสุรางคณา  แสนทวีสุข 
 
 
คณะเกษตรศาสตร 
สํานักงานคณบด ี
นางสาวณัฐธิดา  อินทรธิราช 

 
 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี
 
 
เจาหนาที่
บริหารงานทัว่ไป  
 
 
 
นักวิชาการเงิน 
และบัญช ี

 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 
17,890 
 
 
 
19,780 

 
 
 
 

17,360 
 
 

 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 

 
 

19,080 
 
 
 

20,990 
 
 
 
 

18,280 

 
 
-   ตั้งแตวันที่   30 ตุลาคม  2552  
 
 
 
-  ตั้งแตวันที ่ 5  มนีาคม  2553 
 
 
 
 
-  ตั้งแตวันที ่ 2  เมษายน  2553 
 

 
(2)   เล่ือนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ   จํานวน  1 ราย  คือ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

/มติท่ีประชุม... 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1  
 

สํานักวิทยบริการ 
สํานักงานเลขานกุาร 
นางวิยะดา  ธนสรรวนิช  

 
 
นักวิชาการพัสด ุ
ชํานาญการ  

 
 

7 
 

 
 

 

 
 

8  
 

 
 

 

 
 
-   ตั้งแตวันที่   30 ตุลาคม  2552  
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5.3  บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิงาน 

          รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบคุลากรรายงาน
ตัวกลับเขาปฏบิัติงาน  จํานวน  3  ราย  คือ   

 1. นายศักดิ์สกล   ปรัสพันธ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัตใิหลาศึกษา หลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรู 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชบําบัด  ณ  วิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวยทุนกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร ไดยุติการศึกษา จึง
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่  25  พฤษภาคม  2553 

 2. นายประดษิฐ   แปนทอง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย    
สังกัดคณะนิตศิาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศกึษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายเอกชน ณ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ดวยทุนสวนตวั โดยใชเวลาราชการบางสวน ไดสําเร็จการศึกษา  จึงรายงานตวักลับเขาปฏิบัติงาน  
ตั้งแตวนัที่  11  มิถุนายน  2553 

 3.  นายชาคริส   บานเหลา   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   
สังกัดสํานักงานเลขานุการ   คณะเภสัชศาสตร  ไดรับอนมุัติใหลาศึกษา  หลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรู 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบําบัด  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดวยทุนกองทุน
สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร  ไดยุติการศกึษา  จึงรายงานตวักลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแต
วันที่  23  กรกฎาคม  2553 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

5.5  การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

        รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
จํานวน 11 ราย  ดังนี ้
 
 

 

/2. นายธาตรี... 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 

ต้ังแตวันที่ 
ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินรายได       

1 นายประกาศิต   ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 527     9,700  5,446  10 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      แกวรากมุข จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะศิลปประยุกต       

     และการออกแบบ       
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/ลําดับที่ 9 นายวีรยุทธ... 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 

ต้ังแตวันที่ 
ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินรายได       

2 นายธาตรี   ศิลปบัณฑิต  อาจารย 528    7,940  4,452 10 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      เมืองแกว สาขาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปประยุกต      หมายเหต ุ อยูระหวางการพิจารณา  

    จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และการออกแบบ      คุณวุฒิระดับปริญญาโทจากตางประเทศ 

        

3 นายนักรบ   Master of  Engineering อาจารย 134     9,700  5,446  7 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2553 

     จินาพร Telecommunications ภาควิชาวิศวกรรม       

    จาก AIT ไฟฟาฯ       

       คณะวิศวกรรมศาสตร        

        

4 นายอดิศักดิ์   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 532     7,100  2,870  1 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      มณีสุข สาขาชางเทคนิคโลหะ ภาควิชาวิศวกรรม-       

    จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี อุตสาหการ       

       คณะวิศวกรรมศาสตร        

        

5 นายสุรเจษฐ  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 106     9,700  5,446  12 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

     กอนจันทร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม       

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี อุตสาหการ       

    คณะวิศวกรรมศาสตร     

        

6 น.ส.มณฑิรา  นิติศาสตรบัณฑิต อาจารย 529    7,940  4,452  2 สิงหาคม  2553 - 30 กันยายน 2553 

   เตียประเสริฐ สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตร       

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี        

         

7 นายณรงคฤทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ผูปฏิบัติงานโสตทัศน- 531 7,100 2,870 14 มิถุนายน 2553 – 30 กันยายน 2553 

    มีพยุง สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษา     

   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะนิติศาสตร     

   พิบูลสงคราม      

        

8 นายเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต เจาหนาที่บริหารงาน 530     7,940  3,180  3 พฤษภาคม  2553 - 30 กันยายน 2553 

      เสารศรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ัวไป       

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะรัฐศาสตร       

     อุบลราชธานี          
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืน ๆ 
   6.1  การบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราว  ตาํแหนงนักวิทยาศาสตร  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร 
          ดวย คณะพยาบาลศาสตร  ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
เงินรายไดคณะ  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  จํานวน  1  อัตรา  โดยวิธีการสอบความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) ผูสอบคัดเลือกไดอันดับท่ี 1 คือ นายเอกราช  ชูจิตต  ซ่ึงรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  และคณะไดแจงให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ออกคําสั่งจางลูกจางชั่วคราว
รายดังกลาว    

      จากการตรวจสอบคุณวุฒิของบุคคลดังกลาว พบวาสําเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร 
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน  ซ่ึงเปนสาขาทางสังคมศาสตร  ซ่ึงตําแหนง
นักวิทยาศาสตร  เปนตําแหนงที่อยูในกลุมสายงานตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.4/ว 109   ลงวันที่  29 มกราคม  พ.ศ. 2550  
รองอธิการบดีฝายบริหาร  จึงมีความเห็นใหคณะพยาบาลศาสตร  ทบทวนเรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
 

/มาตรฐาน... 

ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 

ต้ังแตวันที่ 
ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

9 นายวีรยุทธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  อาจารย 263    13,110  7,420 26 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      นิลสระคู สาขาคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร       หมายเหต ุ มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช 

    จากมหาวิทยาลัยขอนแกน สถิติและ คอมพิวเตอร      ทุน 5 ป 

   คณะวิทยาศาสตร     

        

10 นางสาววงกต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย 212 13,110 7,420 26 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

   ศรีอุไร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร     หมายเหตุ  มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช 

  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สถิติและ คอมพิวเตอร    ทุน 5 ป 

  พระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร     

        

11 นพ.ณัฐวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต อาจารย 240 10,190 5,733 1 เมษายน 2553 – 30 กันยายน 2556 

   อาจิณพัฒน สาขาแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร    หมายเหต ุ มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช 

  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาธารณสุข    ทุน 3 ป 
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วิทยาศาสตร  หรือ  ขอยกเวนคุณสมบัติตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ตอมาคณะพยาบาลศาสตร  ยืนยัน
คุณสมบัติของผูที่ไดรับการคัดเลือก  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  วาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.พ.อ. จึง
ขอยืนยันผลการคัดเลือกตามที่ไดดําเนินการแลว  และใหดําเนินการออกคําสั่งจางลูกจางชั่วคราวรายดังกลาว 
    
   ขอสังเกตของโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
   ก.ม. กําหนด (สายงานชวยวิชาการ (สาย ข))  ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเคมี 
เคมีเทคนิค ฟสิกส ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร สัตววิทยา เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร  
เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตรทางทะเล วัสดุศาสตร กีฎวิทยา ปฐพีวิทยา ธรณีวิทยา วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม หรือทางอื่น ที่ ก.ม. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
   ก.พ.อ. กําหนด (กลุมสายงานตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ)  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาได
ไมต่ํากวานี้ 
   จะเห็นวามาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิม (ก.ม.กําหนด) ไดกําหนดปริญญาสาขาตาง ๆ ไว 
เฉพาะ  สวนมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีกําหนดโดย ก.พ.อ. กําหนดไวเพียงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้  โดยไมไดระบุทางหรือสาขาไวเปนการเฉพาะ  แตในการบรรจุและแตงตั้งจะตองคํานึงถึงรายละเอียดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.พ.อ. ถึงแมจะไมระบุสาขาวิชาไว  ดังนี้ 

1.  หนาท่ีและความรับผิดชอบ   
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
3. ความรูความสามารถที่ตองการ 
 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  เสนอขอมูลตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  คณะมีความตองการ 

บุคลากร  ตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบัติงานหองปฏิบัติการพยาบาล  แตตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด  ไมมี
ตําแหนงดังกลาว  คณะจึงพิจารณาตําแหนงอื่นที่มีภาระงานใกลเคียงกันมากที่สุด  คือตําแหนงนักวทิยาศาสตร  โดยมี
ภาระงาน ไดแก  การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการเรยีนการสอน  เชน  การเตรียมสอนฉีดยา  การใหอาหาร
ทางสายยาง  การอาบน้ํา เปนตน  ซ่ึงภาระงานดังกลาวแมจะจบทางสายวิทยาศาสตร ก็ไมสามารถปฏิบัติงานได  ตอง
มีการสอนและฝกอบรมอีกครั้ง  นอกจากนี้ ยังมอบหมายงานดานวิชาการ  และงานดานเอกสารในสํานักงานดวย 
 

/ขอเสนอ... 
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  พิจารณาอนุมัติคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

วิชาเอกการปกครองทองถิ่น  เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร  
หรือ 

2. ยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  เพื่อใชบรรจุตําแหนงนักวิทยาศาสตร สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร  หรือ 

3. อ่ืน ๆ................. 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  เพื่อความกาวหนาในตําแหนงสงูขึ้นของบุคคลดังกลาวใน
อนาคต  จึงเห็นควรใหคณะพยาบาลศาสตร  บรรจุและแตงตั้ง  นายเอกราช  ชูจิตต  เปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 
 

6.2  การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวท่ีจางจากเงินงบประมาณ ประจําปประมาณ    
พ.ศ. 2554 

ตามที่ สํานักงาน ก.พ. แจงเรือ่งการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที ่
จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการเปนผูพิจารณากําหนด
ตําแหนง ทั้งนี้ ใหกําหนดไดไมเกินจํานวนลูกจางชั่วคราวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.พ. (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการพิจารณาอนุมัติ จํานวน 20 อัตรา) ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 ไดมีมติรับทราบและใหกองแผนงานนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดตําแหนง และ/หรือ ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง
ช่ัวคราว และตอมาในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดมีมติมอบให
คณะกรรมการฝายวางแผน เปนผูพิจารณาแทน แลวจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมครั้งตอไป  

เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการดังกลาวขางตน  และเพื่อการบริหารงบประมาณ   
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ คณะ/สํานัก หมวดคาจางช่ัวคราวเปนไปดวย ความเรียบรอย ซึ่งใน
เบื้องตน คณะ/วิทยาลัย ไดยืนยันการจางลูกจางช่ัวคราวในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 43 อัตรา จําแนกเปนลูกจาง
ชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง จํานวน 22  อัตรา และลูกจางช่ัวคราวผูมีความรูความสามารถพิเศษและผูเกษียณอายุ
ราชการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 21  อัตรา กองแผนงาน ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายวางแผน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันอังคารที่  10  สิงหาคม  2553   เพื่อพิจารณากําหนด
ตําแหนงลูกจางช่ัวคราว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุมไดมีมติจัดสรรกรอบอัตราทั้ง  20  กรอบอัตรา
ใหกับ  คณะ/วิทยาลัย ตาง ๆ ดงันี้  จําแนกเปนลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง  จํานวน  12  กรอบอัตรา  (13  คน)  
และลูกจางชั่วคราวผูมีความรูความสามารถพิเศษและผูเกษียณอายุราชการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย  จํานวน  8  
กรอบอัตรา  (14  คน)  รวมท้ังสิ้น  20  กรอบอัตรา  (27  คน) 

/รองอธิการบดี... 
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รองอธิการบดฝีายบริหาร จึงเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

กําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
- แผนการจางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการ 

คาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ คณะ/วิทยาลัย 
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากมีกรรมการหลายทานไดทักทวงขอมูลท่ีนําเสนอ  ท่ีประชุมจึงมีมติให กอง
แผนงาน  ตรวจสอบขอมูลอีกคร้ัง  และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวหนา 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น.   
 
 

                             
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


