
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  13/2553 

วันอังคารที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ  ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดหีลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข                ประธานกรรมการ 
2. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์         กรรมการ 
     ฝายวิชาการ 
3.  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา   กรรมการ 
4. (แทน)คณบดคีณะเกษตรศาสตร ผูชวยศาสตราจารยวสุ  อมฤตสุทธิ์ กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร กรรมการ 
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร นายธนาตย  เดโชชัยพร กรรมการ          
8. (แทน)รักษาราชการแทน  ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  เจนศิริศักดิ์        กรรมการ 
    คณบดีคณะบริหารศาสตร   
9. (แทน) คณบดคีณะรัฐศาสตร นายศรัณย  สุดใจ กรรมการ 
10.(แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย กรรมการ 
11.คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร   รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิธรรม กรรมการ 
 และการสาธารณสุข 
12. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกตและ    ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชาย  สิกขา        กรรมการ 
      การออกแบบ 
13. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร นางสุรีย ธรรมิกบวร กรรมการ  
14. (แทน) ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ ์            กรรมการ 
15. (แทน)รักษาราชการแทนผูอํานวยการ นางสาวอารีรัตน  วงศสุวรรณ กรรมการ 
      สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
16. ประธานสภาอาจารย รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร กรรมการ 
17. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย   นายรัชชนนท   แกะมา กรรมการ 
18. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
      ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  เลขานุการ 

 
/ผูรวมประชุม...   
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ผูรวมประชุม 
1.  นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป  รักษาการในตาํแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
2.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร  ชํานาญการพิเศษ 
3.  นางสาวชนญัชิตา  สวัสดิ์พันธ  บุคลากร  ชํานาญการพิเศษ 
4.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
5.  นางสาวพัชนี  สีทน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
6.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 

ไมมี   
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  12/2553  

วันพฤหัสบดท่ีี 28  ตุลาคม พ.ศ. 2553   
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  เสนอทีป่ระชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  12/2553  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28  ตุลาคม พ.ศ. 
2553   
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1  การกําหนดคุณสมบตัิ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจาง คาตอบแทน  

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน  ของการจางบุคคลท่ีมีอายุ 60 ป ขึ้นไป เปนพนักงาน 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2553 เมื่อวันที่   

28  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน  ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณารางประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงือ่นไขเกีย่วกับการจางบุคคลที่มีอายุ  60  ป 
ขึ้นไปเปนพนกังาน พ.ศ.....  ซ่ึงแกไขตามความเหน็ของคณะกรรมการ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติดังนี ้

1. จัดหมวดการจางโดยแบงเปน  การจางเพื่อดํารงตําแหนงบริหาร (ภาครฐั/ภาคเอกชน)   
และการจางเพือ่ทําหนาที่สอนหรือวิจยั (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) 
 

/2.  ตัดขอความ...   
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2. ตัดขอความ  ดงัตอไปนี ้
2.1 ขอ 8 (ก) (2) และ ข(2) “คาประสบการณ จายในอัตราปละ 1,000 บาท โดย 

พิจารณาจากประสบการณที่เกี่ยวของกับภาระงาน” 
2.2 ขอ 8 วรรค 3 และวรรค 4  และใชขอความนี้แทน 

“การกําหนดอตัราคาตอบแทนตามประกาศนี้  ใหเปนอํานาจของ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

การจางที่ไมเปนไปตามประกาศฉบับนี้  ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลพิจารณาเปนราย ๆ ไป” 

3. เพิ่มขอความ ดังตอไปนี ้
3.1 ขอ 8 (ก) (1) และ (ข) (2) “หรือออกจากราชการ” ทายขอความ “กอน 

เกษยีณอายุราชการ” 
3.2 ขอ 9 “หรือหมดสัญญาจาง” ทายขอความ “จนกวาจะหมดวาระการดํารง 

ตําแหนงบรหิาร” 
3.3 ขอ 6 เพิ่มการไดมาของตําแหนงรองคณบดี และรองผูอํานวยการ 
3.4 ขอ 8 คาตอบแทนสาขาวิชาชพีเฉพาะของสาขาแพทยและพยาบาล ที่ไมได 

เปนไปตามประกาศฉบับนี้ ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพจิารณาเปนกรณีพิเศษ 
4. แกไขขอความ 

4.1  ขอ 6 (ข) (3) จาก รองอธกิารบดีฝายวิชาการ  เปน รองคณบดีฝายวชิาการ  
   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  และโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่  ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  
12/2553  แลว  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงือ่นไขเกีย่วกับการ
จางบุคคลที่มีอายุ  60  ป ขึ้นไปเปนพนกังาน พ.ศ..... 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มอบหมายให โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย แกไขรางประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองคุณสมบตั ิ หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางบุคคลท่ีมีอายุ  60  ป 
ขึ้นไปเปนพนกังาน พ.ศ.....  โดยใหพิจารณาการใชภาษาใหมีความชดัเจน  ไมคลุมเครือ การนําเสนอขอกฎหมาย
ควรมีระบบตามหลักการบัญญัติกฎหมาย  และใหแกไขขอความดังนี ้

1. แกไขขอความ 
1.1 ขอ 5  1)  จาก  ตองจางมาเพือ่ดํารงตําแหนงบริหาร หรือทําหนาท่ีสอนหรือวิจัย 

   เปน  จางเพื่อดํารงตําแหนงบริหาร หรือทําหนาท่ีสอนและหรือวิจัย 
 

/1.2  ขอ 7...    
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          1.2  ขอ 7   จาก  “หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูดาํรงตําแหนงบรหิาร...ฯลฯ...” 
               เปน  “หลักเกณฑและวิธีการจางผูดํารงตําแหนงบริหาร...ฯลฯ...” 

1.3 ขอ  7  วรรคสอง  จาก  “วิธีการสรรหาเพื่อแตงตั้งเปนรองอธิการบดี...ฯลฯ...”   
 เปน  “วิธีการไดมาเพื่อแตงตั้งเปนรองอธกิารบดี...ฯลฯ...”   

         1.4  ขอ  8  จาก  “ไดแก”   เปน  “ดงัตอไปนี้” 
         1.5  ขอ  12  จาก  “ไดแก”   เปน  “ดังตอไปนี้” 

2.  ตัดขอความ 
2.1  ขอ 12  วรรคสอง  “คาตอบแทนสาขาวิชาชพีเฉพาะของสาขาแพทยและพยาบาล
ท่ีไมไดเปนไปตามประกาศฉบับนี้  ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ” 

3.  เพิ่มเติมขอความ 
3.1 ขอ  5  3)  “และที่แกไขเพิ่มเติม”  ทายขอความ “...ฯลฯ...ผูท่ีไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งเปนพนักงาน  พ.ศ. 2549” 
3.2 ขอ  7  1) ถึง 4)  “และที่แกไขเพิ่มเติม”  ทายขอความทุกขอ 
3.3 ขอ  7  4)  “และรองผูอํานวยการ”  ทายขอความ  “ตําแหนงผูอํานวยการ” 

อนึ่ง  ท่ีประชมุมอบหมายให  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 
การจายคาตอบแทนตําแหนงตาง ๆ ดวยงบประมาณรายไดหนวยงาน/มหาวิทยาลัย ท่ีคณะ/หนวยงานตาง ๆ 
กําหนดขึ้นเอง  โดยยงัไมมีขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศรองรับการเบิกจาย เชน  เงินคาตอบแทนตําแหนง
หัวหนางาน  รองหัวหนาภาควิชา  ผูชวยคณบดี  เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ เปนตน  แลวนาํเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในการประชุมคราวตอไป 
 

3.2  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เร่ืองคุณสมบตัิ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา 
ของรองคณบดีของสวนงานภายในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.... 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2553  เมื่อวนัที่   
28  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  ไดพจิารณารางประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการ
ไดมาของรองคณบดีคณะนติิศาสตร พ.ศ....  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จัดทําประกาศ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการไดมาของรองคณบดี  เพื่อใหคณะ/วทิยาลัยในกํากบัถือปฏิบัติไปพลางกอน 
จนกวาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะพิจารณาอนุมตัิขอบังคับวาดวยหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย  นั้น 
   บัดนี้  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ดําเนินการรางประกาศดังกลาวขางตนแลว  โครงการ
จัดตั้งกองกฎหมาย  จึงเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา
ของรองคณบดีของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ..... 
 

/เอกสารประกอบ… 
 

 



- 5 - 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 

1. พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
2. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะนิตศิาสตร  พ.ศ.  2549 
3. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะรัฐศาสตร  พ.ศ.  2549 
4. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   

พ.ศ.  2549 
5. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  2549 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 
 

3.3 หลักเกณฑและวิธีการบริหารอัตรากําลังลกูจางประจํา 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุม  12/2553  เม่ือวันท่ี   

28 ตุลาคม  พ.ศ. 2553  มีมติใหโครงการจัดต้ังกองการเจาหนาท่ี  รวบรวมขอมูลลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย  
และศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ แลวจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อปรับ
ระดับชั้นของตําแหนง  เปลี่ยนสายงาน(ตําแหนง)/กลุมงานของลูกจางประจํา เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมคราวตอไป  โดยอาจเชิญคณะหรือผูเกี่ยวของพิจารณาขอมูล และกําหนดหลักเกณฑวธีิการรวมกัน นั้น 
 สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจาํระบบใหม ตั้งแตวนัที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553 โดยจําแนกตําแหนงลูกจางประจาํเปน 4 กลุมงาน ไดแก 1) กลุมงานบริการพ้ืนฐาน 2) กลุมงาน
สนับสนนุ 3) กลุมงานชาง และ 4) กลุมงานเทคนคิพิเศษ  มีผลทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในรายละเอียดตาง ๆ เชน       
สายงาน (ช่ือตาํแหนง)  ระดบัตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหนาที่โดยยอของแตละตําแหนง ซ่ึงมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี ไดจัดลูกจางประจาํเขาระบบตาํแหนงใหมแลว  สําหรับหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการแตงตัง้ลูกจาง 
ประจําไปดาํรงตําแหนงใหม  กรณกีารปรับระดบัชั้นงาน การเปลีย่นสายงาน (ช่ือตาํแหนง) และกลุมงาน  การตัดโอน
อัตรากาํลังลูกจางประจํากภายในสวนราชการ  ใหพิจารณาจากตาํแหนงใหมดงักลาว ซ่ึงตําแหนงนัน้จะตองเปนตําแหนง
ที่ถูกกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอ  คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหนงและอัตราคาจางไวแลว  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด  ภายใตเงื่อนไข หลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส โดยคํานงึถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และดาํเนนิการดวยกระบวนการทีเ่ปนมาตรฐาน เปนธรรมโปรงใส และตรวจสอบได รายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพ่ิมเติมจากกระทรวงการคลัง 
กําหนดไวได  
 บัดนี้  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดรวบรวมขอมลูลูกจางประจาํของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2  และจัดทํารางแนวทางและวธีิการปรับระดับ
และการเปลี่ยนสายงาน(ตาํแหนง) ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี ้

/แนวทางที่ 1… 
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  แนวทางที่ 1  ประเมินบุคคลและผลงาน โดยคณะ/หนวยงานตนสงักดัแตงตัง้คณะกรรมการ
ประเมิน จํานวน 3 -5  คน 
 ขั้นตอนการประเมิน 

1.  เจาตัวยื่นคํารองขอเปลี่ยนสายงาน (ตําแหนง) พรอมแนบเอกสารประกอบ       
การขอรับการประเมินบุคลากรและผลงาน ดังนี ้

1) แบบ ลปจ. 1 ตามที่ ก.พ. กําหนด 
2) แบบประวตัิบคุคลและผลงาน 
3) คุณวุฒ ิ
4) คูมือการปฏิบตัิงาน 
5) กรณีเปล่ียนกลุมงานเปนกลุมชาง ตองเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานในระดับชั้นที่เกีย่วของกับลักษณะงานในหนาที ่
2.  คณะสงผลการประเมินมายงัโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
3. เกณฑการผานประเมิน ตองไดคาคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเพือ่เปลี่ยนตําแหนง 

  
แนวทางที่ 2  ประเมินบุคคลและผลงาน โดยมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 
 

 ขั้นตอนการประเมิน 
1.  คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมาจากการเสนอของคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคล  โดยมีองคประกอบดังตอไปนี ้
1)  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุย   เปนประธานกรรมการ 
2) มาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเลือก จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
3) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย    เปนกรรมการ 
4) รักษาการในตาํแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้ง 
       กองการเจาหนาที ่    เปนกรรมการ 

      และเลขานุการ 
5) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่ ผูชวยเลขานุการ 

2. โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ แจงใหลูกจางประจํายืน่ความจํานงและ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยมีเอกสารประกอบการขอรับการประเมินบุคลากรและผลงาน ดังนี ้

1) แบบ ลปจ. 1 ตามที่ ก.พ. กําหนด 
2) แบบประวตัิบคุคลและผลงาน 
3) คุณวุฒ ิ

/4) คูมือ… 
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4) คูมือการปฏิบัติงาน 
5) กรณีเปล่ียนกลุมงานเปนกลุมชาง ตองเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานในระดับชั้นที่เกีย่วของกับลักษณะงานในหนาที ่
3.  คณะกรรมการ (ประเมินการปรับระดับชั้นและการเปลี่ยนตําแหนง) 
4. เกณฑการผานประเมิน ตองไดคาคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเพือ่เปลี่ยนตําแหนง 

 

 ทั้งนี้  หากที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางใด  โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่ จะไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานเรื่องดังกลาว เพื่อใหคณะ/หนวยงาน และผูเกีย่วของไดศกึษา ทําความเขาใจ
และถือปฏิบัติตอไป 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติ ดงันี ้
1.  การประเมินบุคคลและผลงาน  ใหคณะ/หนวยงานตนสงักัดเปนผูดาํเนินการ  โดย 

แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  จํานวน 3 – 5 คน  ซ่ึงอาจประกอบดวย 
คณะ/วิทยาลัย 
1) คณบด ี             เปนประธาน 
2) รองคณบดีท่ีไดรับมอบหมาย          เปนกรรมการ 
3) หัวหนาภาควชิา/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  เปนกรรมการ 
4) ผูดํารงตาํแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ท่ีคณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 
5) ผูบังคับบัญชาชั้นตน          เปนกรรมการ 
6) ผูปฏบิัตงิานดานบุคคล สงักดัคณะ/วิทยาลัย       เปนเลขานกุาร 

 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี/สาํนักวิทยบริการ 
1)  รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล/ผูอํานวยการสํานัก         เปนประธาน 
2)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดมีอบหมาย/รองผูอํานวยการ 
        ท่ีผูอํานวยการมอบหมาย               เปนกรรมการ 
3) ผูอํานวยการกองที่อธิการบดมีอบหมาย        เปนกรรมการ 
4) ผูดํารงตาํแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ท่ี 

ประธานคณะกรรมการมอบหมาย        เปนกรรมการ 
5) ผูบังคับบัญชาชั้นตน         เปนกรรมการ 
6) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี/สํานักวิทยบริการ     เปนเลขานุการ 

2. รูปแบบและหัวขอคูมือการปฏิบตัิงาน  แบบประเมิน  และเกณฑการประเมิน  ให 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  กําหนดเปนเกณฑกลาง เพื่อใชรวมกันทุกหนวยงาน  โดยเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา 

/3.  ขั้นตอน… 
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3. ขั้นตอนการดาํเนินการ 
1) เจาตัวยื่นคํารองขอเปลี่ยนสายงาน (ตําแหนง) พรอมแนบเอกสารประกอบ       

การขอรับการประเมินบุคลากรและผลงาน ดังนี ้
1.1)  แบบ ลปจ. 1 ตามที่ ก.พ. กําหนด 
1.2)  แบบประวัติบคุคลและผลงาน 
1.3)  คุณวุฒ ิ
1.4)  คูมือการปฏิบตัิงาน 
1.5)  กรณีเปล่ียนกลุมงานเปนกลุมชาง ตองแนบเอกสารที่แสดงวาไดผาน       

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในระดบัชั้นท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานใน
หนาท่ี   

2) ตนสงักัดสงผลการประเมินมายังโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี 
3) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเพือ่เปล่ียนตําแหนง 

   4.  ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ  
แลวนําเสนอที่ประชุมคร้ังตอไป 
 
 

3.4  ปรับปรงุเกณฑการตัดสนิคะแนนตําแหนงชาํนาญการ 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28  

ตุลาคม พ.ศ. 2553  ที่ประชุมมอบหมายให โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ศึกษา วิเคราะหหลักเกณฑและวิธีการ
ของมหาวิทยาลัยตางๆ  เพื่อปรับปรุงเกณฑการตัดสินคะแนนของผูยืน่ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ 
นั้น 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ไดศึกษาและตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของแลวขอเสนอ
ดังนี ้
   1)   ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่  2  กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เร่ือง มาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  กาํหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําในการกาํหนดระดับตาํแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้   
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวาดวยการกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงตัง้
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   

2) ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวของกบัการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น  ซ่ึงรวมถึงการกําหนด 
ตําแหนงระดบัชํานาญการ  หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงชํานาญการ  
คณะกรรมการประเมิน เงื่อนไขของผลงาน และเกณฑตดัสิน 
   3)  เกณฑตัดสนิของตําแหนงชํานาญการ ก.พ.อ.กําหนดใหใหใชคะแนนเสียงขางมาก   
ซ่ึงเดิม ก.ม. กาํหนดใหใชเกณฑคะแนน 

/4)  สภามหาวทิยาลัย... 
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   4)  สภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที ่2/2550 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2550 ไดรับทราบการรายงานของรองอธิการบดีฝายบริหาร  เร่ืองการจัดทําขอบังคับและประกาศตามหลักเกณฑ 
ก.พ.อ. ยังไมแลวเสร็จ  ดังนัน้  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางตอเนื่อง ไมกระทบสิทธิของขาราชการ 
สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติและใหดาํเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยอนุโลมตามมาตรา 74 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ภายใน 6 เดือน  
   5)  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ 3/2552  วันที่  27  มีนาคม   
พ.ศ.2552  อนุมัติในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือน  ตําแหนงประเภททัว่ไป  วิชาชีพเฉพาะ  และผูบริหาร  พ.ศ....  และหากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลไมมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม  ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  เสนอรางขอบังคับดังกลาวตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
   6)   โครงการจัดตั้งกองกฎหมายนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ฯ  ตอสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่  30  พฤษภาคม  2552  สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอนเรื่อง  
เนื่องจากขอบงัคับ ฯ ขาดความสมบูรณครบถวน โดยขอใหปรับแกใหถูกตองตามมาตรฐานของการจัดทําขอบังคับ
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แลวใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา
ตอไป 
   7)  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  เปนผูดําเนินการปรับแกตามมติสภามหาวิทยาลัย         
ซ่ึงยังดําเนนิการไมแลวเสร็จ 
   ดวยเหตุที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใหดําเนินการเกีย่วกับการบรหิารงานบุคคลโดย
อนุโลม  ตามมาตรา 74  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2547  ภายใน    
6 เดือน  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางตอเนื่องและไมกระทบสิทธิของขาราชการ  และการจัดทํา (ราง)
ขอบังคับ ฯ ยังไมแลว  จึงเปนที่มาของการกําหนดเกณฑตัดสินตําแหนงชํานาญการตามเกณฑ ก.ม.  ซ่ึงใช 
คาคะแนน   
   จากขอมูลดังกลาว โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  มีความเห็นวา  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยยงัมิไดออกขอบังคับและประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดตําแหนงและ 
การพิจารณาตาํแหนงชํานาญการ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกบัตําแหนงชํานาญการเปนไปดวย  
ความถูกตองครบถวนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  จึงขอใชเกณฑคาคะแนนตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมตัิ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือน  ตําแหนง
ประเภททัว่ไป  วิชาชีพเฉพาะ  และผูบริหาร  พ.ศ....  และการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการกาํหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือน  ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  และ
ผูบริหาร  พ.ศ.... จะแลวเสร็จ  ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดรับคําแนะนําจาก  คุณโอภาส  เขียววิชัย  
อดีตที่ปรึกษาระบบบริหาร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้โดยเรงดวนแลว 
 

/มติท่ีประชุม...   
 



- 10 - 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหใชเกณฑคาคะแนนตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ (ราง) ขอบงัคบั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการกําหนดตาํแหนงและแตงตัง้ขาราชการพลเรือน  ตําแหนงประเภททั่วไป  
วิชาชพีเฉพาะ  และผูบริหาร  พ.ศ....  และมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศ  เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนง
และแตงตัง้ขาราชการพลเรือน  ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชพีเฉพาะ  และผูบรหิาร  พ.ศ.... จะแลวเสร็จ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1  เล่ือนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

การเลื่อนระดบัขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับเงินเดอืนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป จํานวน  6 ราย 
ดังนี ้

1)  กรณีผานการประเมินใหดํารงตําแหนงสงูขึ้น  จํานวน  1 ราย  คือ 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 
เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สํานักงานเลขานุการ 
นายประจนับาน   ออนสนิท 

 
 
นักวิชาการ 
คอมพิวเตอร  

 
 

5  

 
 

18,720 
 
   

 
 

6  
  

 
 

19,790 
 

 
 

-  ตั้งแตวันที ่ 29  กันยายน  2553 

  
2) กรณีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ จํานวน  1 ราย  คือ 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 
เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 

คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
นางสาวยุภารัตน   เครือวงษา 

 
 
นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการ 

 
 

7 
 
  

 
 

20,220   

 
 

8  

 
 

20,520  

 
 

-  ตั้งแตวันที ่ 17 มิถุนายน  2553  

 
 

/3)  กรณีเล่ือนขั้น… 
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3) กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันท่ี  1 ตุลาคม  2553  ทําใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ จํานวน  4 ราย ดงันี ้  

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 
เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 สํานักงานอธิการบดี 
 งานการเจาหนาที ่

      

1 

 
นางสาวชนัญชติา  สวัสดิ์พันธ 
 

บุคลากร   
ชํานาญการ 

 

7 

 
18,480 

 
8 

 
19,390 

 
- ใหไดรับเงินเดอืน 19,440.-
บาท  เนื่องจากระดับ 8 ไมมีข้ัน 
19,390.-บาท 
-  ตั้งแตวันที ่1 ตลุาคม  2553 

 คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาคณติศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร 

     
 

2 นายชัชวิน  นามมัน่ 
 

อาจารย 
 

6 
 

15,780 
 

7 
 

15,840 
 

- ใหไดรับเงินเดอืน 15,840.-
บาท  เนื่องจากระดับ 7 ไมมีข้ัน  
15,780.-บาท 
-  ตั้งแตวันที ่1 ตลุาคม  2553 

  
คณะศิลปศาสตร 
สํานักงานเลขานุการ 

     
 

3 วาที่ ร.ต.บุญยสฤษฎ   
อเนกสุข 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
 

7 
 

18,040 
 

8 
 

18,910 
 

-  ตั้งแตวันที ่1 ตลุาคม  2553 
 

4 นายทรงพล  อนิทเศียร 
 

อาจารย 
 

6 15,780 
 

7 15,840 
 

- ใหไดรับเงินเดอืน 15,840.-
บาท เนื่องจากระดับ 7 ไมมีข้ัน 
15,780.-บาท 
-  ตั้งแตวันที ่1 ตลุาคม  2553 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  ท้ังนี้  รายท่ีไดรับการแตงตั้งภายหลังวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2553  ให
ดําเนินการแกไขคําสัง่กอนปรับเขาสูระบบบริหารงานบุคคลใหม 
    
 
 

4.2  บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิงาน 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
การอนุมัติใหบุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  จํานวน 3  ราย  คือ   

/1. นางสาวเพียงกมล...   
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1. นางสาวเพียงกมล  มานะรัตน  พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย  สังกัด
คณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมัตใิหลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร  Master  of  Public  Policy  ณ  University  of  
Tasmania   ประเทศออสเตรเลีย  ดวยทุนสวนตัว  ไดศกึษาสําเร็จการศึกษา  จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแต
วันที่ 21 ตุลาคม  2553  

2. นางสาวปยะมาศ  ทัพมงคล  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สังกดั  
คณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมัตใิหลาศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตร  Master  of  Public  Policy  ณ  University  of  
Tasmania  ประเทศออสเตรเลีย  ดวยทุนสวนตวั  ไดศกึษาสําเร็จการศกึษา  จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแต
วันที่ 21 ตุลาคม  2553  

3. นายธนเชษฐ วิสัยจร พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะ
รัฐศาสตร  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวชิาความสมัพันธระหวางประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดศกึษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิปริญญา       
จึงรายงานตวักลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2553     

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3  การจัดสรรทุนรัฐบาล  ก.พ.  ประจําปงบประมาณ 2554 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากรมนษุย  เสนอที่ประชุมทราบเกีย่วกบั
การไดรับจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจําปงบประมาณ 2554  ซ่ึงเปนทุนที่จัดสรรใหกบัสวนราชการที่เกีย่วของกับ
นโยบายเปาหมาย  (Policy  Theme) และรองรับยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ  สําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดรับการพิจารณาจัดสรรทนุตามนโยบายและเปาหมาย  (Policy  Theme)  :  การเสรมิสรางความเขมแข็งอยางตอเนือ่ง
ยั่งยนืของกลไกพืน้ฐานภาครฐั   จํานวน 6 ทนุ  ดังนี ้  
 

ทุนที่ ลักษณะทุน ประเภททนุ สาขาวิชา 
1 ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศ    
บุคคลทั่วไป ภูมิศาสตร (Geography) 

2 ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ 

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศ 
(International Relations) 

3 ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ 

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การจัดการและองคการ  
(Management & Organizations : MO) 

4 ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ 

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประวัติศาสตร  (History) 

5 - 6 ทุนสนับสนุนการศึกษา
ของคนพิการ 

บุคคลทั่วไป Disability  Studies 

/สําหรับ... 
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สําหรับการคัดเลือกผูรับทุนประเภททนุพฒันาบุคลากรภาครัฐ  สํานักงาน ก.พ. จะแจง
มหาวิทยาลัยดาํเนินการประมาณเดือนมกราคม 2554  สวนประเภทบุคคลทั่วไป  สํานักงาน ก.พ.  จะเปน
ผูดําเนินการคดัเลือกประมาณเดือนมกราคม  2554  เชนเดียวกัน 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

4.4   การจัดสรรทุนโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา   
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากรมนษุย  เสนอที่ประชุมทราบวา 
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดจดัสรรทนุภายใตโครงการสงเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรสายผูสอนของมหาวิทยาลัย 69 แหง ใหมีคุณวฒุิสูงขึ้น และยกระดับขีดความสามารถ
ในการผลิตผลงานวิจยัตามอตัลักษณของมหาวิทยาลยั ภายใตทุนโครงการดงักลาวแบงเปนกิจกรรมทนุศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในประเทศ  จํานวน 5 ทุน  และทนุทําวิจยั ณ ตางประเทศ จํานวน  2  ทุน  เพือ่ใหการดําเนนิการคัดเลือก
ผูรับทุนเปนธรรมและโปรงใสตามหลักธรรมาภบิาล โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จึงนําเสนออธกิารบดีพจิารณา
ปฏิทินการปฏบิัติงานและแตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือกผูรับทุน บดันี ้การคัดเลือกผูรับทุนเสรจ็สิ้นแลว  จึงเสนอ       
ที่ประชมุเพื่อทราบรายชื่อผูรับทุนโครงการสงเสริมการวิจยัในอดุมศกึษา  ดังนี ้
   1.  ทุนศึกษาปริญญาเอกในประเทศ 
 

ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
1 นายธวมนิทร    เครือโสม คณะบริหารศาสตร 
2 นางสาวจันทรา   ธนะวัฒนาวงศ คณะรัฐศาสตร 
3 นายคําลา    มสิุกา คณะศิลปศาสตร 
4 นางสาวดารณุ ี   พุมแกว คณะรัฐศาสตร 
5 นางสาวพิสมัย   ศรีเนตร คณะรัฐศาสตร 

 
   2.  ทุนทําวิจัย  ณ  ตางประเทศ 
 

ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
 - ไมมีผูสมัคร - 

 
 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.5  การเตรียมความพรอม… 
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4.5  การเตรียมความพรอมในการปรับระบบบริหารงานบุคคล (ระบบแทง) 

สืบเนื่องจาก  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  เสนอที่ 
ประชุมทราบการเตรียมความพรอมในการปรับระบบบริหารงานบุคคล (ระบบแทง) ตามมติคณะรฐัมนตรี  เมื่อ
วันที่ 21  กนัยายน  พ.ศ. 2553  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553  เมื่อวันที่  28  
ตุลาคม  พ.ศ. 2553  มีมติรับทราบ  นั้น 
   เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเรียนเชิญ คุณโอภาส  
เขียววิชัย  อดตีที่ปรึกษาดานระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มารวมประชุมชี้แจงการ
ปรับระบบบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มีผูเขารับฟงการชี้แจง จํานวน 99  คน  
รายละเอียดเปนไปตามที่ไดนําเสนอในการประชุมคราวกอน  ยกเวน  เงินประจําตําแหนงประเภทวชิาการที่มี      
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมใหไดรับเงินประจําตําแหนงระดับเดียว  เปน ไดรับเงินประจําตําแหนงเปน 2  ระดับ   
โดยดูจากฐานเงินเดือนของผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี ้
   ผูชวยศาสตราจารย     3,500    ,  5,600  บาท 
   รองศาสตราจารย 5,600    ,  9,900  บาท 
   ศาสตราจารย  13,000  , 15,600  บาท 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ  หากมีความคบืหนาเปนประการใดจะเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตอไป  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

4.6 การรับตัดโอนอัตราขาราชการ 
      ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งให รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม   

ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ  ตั้งแตวนัที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2552  ถึงวันที่  1  มีนาคม  
พ.ศ. 2556  นัน้   

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับความอนุเคราะหตดัโอนอตัรา ของ รองศาสตราจารยธาดา   
สุทธิธรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  มาสังกดัคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตั้งแตวนัที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2552  ตามความในมาตรา 28  และมาตรา  32 (2)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  กอปรกับ  กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาไปแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตางสถาบันอดุมศกึษา  
พ.ศ. 2550 
           เนื่องจากผูปฏิบตัิงานยังขาดความเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการดําเนนิการ
ตาม กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งให 
 

/ดํารงตําแหนง... 
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ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550  จึงเปนเหตใุหการดําเนินการมีความลาชา  และ
ทําใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไมสามารถขอรับเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2553  รวมทั้งไมสามารถจัดตั้งงบประมาณหมวดเงนิเดือนและเงินประจําตําแหนง ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2554  ไดทัน   
                                  อยางไรก็ตามในระหวางนี ้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดเรงดําเนินการเพื่อให 
การรับตัดโอนอัตรา ของ รองศาสตราจารยธาดา  สุทธิธรรม  แลวเสร็จโดยเร็ว  ดังนี ้

1. จัดทําคําสั่งรับตัดโอนอัตราขาราชการมาดํารงตําแหนงผูบริหารในตาง 
สถาบันอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  มาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

2. จัดทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขอรับตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือน 
3. จัดทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอความเหน็ชอบกําหนด 

ตําแหนงและจาํนวนตําแหนงใหไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 
4. จัดทําหนังสือถึงกองคลัง  และกองแผนงาน  เพื่อรับทราบเหตุของความลาชา และ 

ดําเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป      
   ทั้งนี้  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  จะไดเรงดําเนนิการเลื่อนขั้นเงนิเดือนประจําป 
2553 ของ  รองศาสตราจารยธาดา  สุทธิธรรม ใหแลวเสร็จโดยเรว็   

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย   จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   อนึ่ง  ประธานไดแจงตอท่ีประชุมเพื่อทราบเพิ่มเติมวา ไดแจงให รองศาสตราจารยธาดา 
สุทธิธรรม รับทราบขอมูลแลว และมหาวิทยาลัยจะพยายายามแกปญหาใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

4.7  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ ประจําป พ.ศ. 2554  ดังนี ้
คร้ังที่ วันที่จดั วันที ่ เวลา 
1/2554 พฤหัสบดี 6  มกราคม พ.ศ. 2554 10.00 น. 
2/2554 พฤหัสบดี 3  มีนาคม  พ.ศ. 2554 10.00 น. 
3/2554 พุธ 4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 10.00 น. 
4/2554 พฤหัสบดี 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 10.00 น.. 
5/2554 พฤหัสบดี 8  กันยายน  พ.ศ. 2554 10.00 น. 
6/2554 พฤหัสบดี 3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 10.00 น. 

 /ทั้งนี้...  
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  ทั้งนี้  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดแจงเวยีนปฏทิินการประชมุดังกลาวขางตนให
หนวยงานตางๆ ทราบแลว  เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  หากหนวยงานของทาน
ประสงคจะสงเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุม ขอไดโปรดสงเรื่องพรอมเอกสารที่เกี่ยวของกอนกําหนดการประชุมใน     
แตละครั้งไมนอยกวา  2  สัปดาห  เนื่องจากตองสงเอกสารใหคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   อนึ่ง  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ขอหารือท่ีประชุมเก่ียวกับการแกไของคประกอบ
คณะกรรมการประเมินผลการสอน  เนื่องจากมีขอกําหนดวา ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนบุคคลภายนอกโดยเลือกจาก
บัญชีรายชื่อท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  ซ่ึงบางสาขามผีูทรงคณุวุฒินอยรายทําใหเปนปญหา
ตอการตอบรบัเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลการสอน  สงผลใหการดําเนินการลาชา  ท่ีประชุมจึงมอบหมายให 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  ตรวจสอบประกาศหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  หากสามารถแกไขได ใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แกไข
องคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการสอนตอไป 
 

4.8  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก  จํานวน 8  ราย  ดงันี้ 
   เงินงบประมาณ 

1.  นางสาวสุดารตัน  เหมกุล  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย เลขที่   
232  อัตราคาจางเดือนละ 10,291 บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446 บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร  
ลาออกตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2553 

2.  นางสาวชุติกาญจน  พิลาศร ี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  เลขที่  
160  อัตราคาจางเดือนละ  12,674 บาท สวัสดิการเดือนละ  5,446 บาท สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  ลาออกตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 

3. รองศาสตราจารยวรรณา  ประยุกตวงศ  พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง 
รองศาสตราจารย  เลขที่ 14  อัตราคาจางเดอืนละ 13,110 บาท สวัสดิการเดือนละ 7,420 บาท  สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ  คณะบริหารศาสตร  ลาออกตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2553 

4. นายแพทยวัฒนา  พรรณพาณิช  พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   
เลขที่  498  อัตราคาจางเดือนละ 13,690 บาท สวัสดิการเดือนละ 7,420 บาท สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  ลาออกตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 
 

/เงินรายได… 
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   เงินรายได 

5. นางธัญญพัทธ  ดวงปากดี  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงบุคลากร เลขที่   
374  อัตราคาจางเดือนละ 9,712 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท สังกัดคณะนิติศาสตร  ลาออกตั้งแตวนัที่  1  
พฤศจิกายน 2553  เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงบุคลากร 3 สังกัดองคการบริหาร 
สวนตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวดัอบุลราชธานี 

6. นางสาวฐิตารตัน  ศรีวัฒนพงศ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   
เลขที่  219  อัตราคาจางเดือนละ  9,991 บาท สวัสดิการเดือนละ  5,446 บาท สังกัดคณะรัฐศาสตร  ลาออกตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2553  เพื่อเตรียมตัวสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

7. นางเพ็ชรัตน  ไสยสมบัติ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  เลขที่  
309  อัตราคาจางเดือนละ 15,647 บาท สวัสดิการเดือนละ 7,420 บาท  สังกัดคณะรัฐศาสตร  ลาออกตั้งแตวนัที่ 1 
ตุลาคม 2553 

8. นางสาวปณิตา  วจีกมล  พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงนักวิเคราะห 
นโยบายและแผน เลขที่ 150  อัตราคาจางเดอืนละ 10,191 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ  คณะบริหารศาสตร  ลาออกตั้งแตวนัที่  1  พฤศจิกายน 2553 เพื่อประกอบอาชีพอ่ืน 
   พรอมนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ไดสรุปสถิติการลาออกของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตป 2543 -2553  มาเพื่อทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
  
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําป พ.ศ. 2554 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากรมนษุย  เสนอที่ประชุมพจิารณา 

กําหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ประจาํป พ.ศ. 2554  เปนวนัอังคารสัปดาหที่สามของทกุเดอืน  ดังนี ้
 

คร้ังท่ี วัน  เดือน  ป 

คร้ังที่  1/2554 วันอังคารที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  2/2554 วันอังคารที่  15  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  3/2554 วันอังคารที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  4/2554 วันอังคารที่  19  เมษายน  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  5/2554 วันอังคารที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554*** 

          
/คร้ังท่ี 6… 
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คร้ังที่ วัน  เดือน  ป 

คร้ังที่  6/2554 วันอังคารที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  7/2554 วันอังคารที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  8/2554 วันอังคารที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  9/2554 วันอังคารที่  20  กันยายน  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  10/2554 วันอังคารที่  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  11/2554 วันอังคารที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
คร้ังที่  12/2554 วันอังคารที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 

หมายเหต ุ  ***  ตรงกับวันวสิาขบูชา 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

5.2 การพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการจัดสรร 
เงินยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  เสนอทีป่ระชุมพิจารณา
หลักเกณฑและวิธีการพจิารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการจัดสรรเงินยมืสวัสดิการเพือ่การศึกษา   ดงันี้ 

กอนป 2548  อธิการบดีเปนผูอนุมัติใหบุคลากรยืมเงินเพือ่เปนคาใชจายในการศึกษา  
ตอมาในป  2548  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดจดัใหมสีวัสดิการเงินยืมเพื่อการศกึษา  เพื่อสงเสริมใหบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุนไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู  และมีคุณวุฒิสูงขึ้น  โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   เร่ือง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใหยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2548  และไดมกีาร
ยกเลิกและใหถือปฏิบัติตามประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใหยืมเงนิ
สวัสดิการเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  2551  แทน   ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนนิการ  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอน… 
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            ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินสวัสดกิารเพื่อการศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการชดใชคนืเงินยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 

 
 

ณ  วนัที่ 30  กนัยายน  2553  มีลูกหนี้เงินยมืสวัสดิการเพือ่การศึกษา  ประมาณ  190  คน   
จําแนกไดดังนี ้
   สายวิชาการ  ประมาณ  62 ราย 

1) ศึกษาระดับปริญญาโท   19  คน สําเร็จการศึกษาแลว  16  คน 
2) ศึกษาระดับปริญญาเอก  43  คน สําเร็จการศึกษาแลว  14  คน 
สายสนับสนุน  ประมาณ  128  ราย 
1) ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี   2  คน สําเร็จการศึกษาแลว  2  คน 
2) ศึกษาระดับปริญญาตรี  23  คน สําเร็จการศึกษาแลว 11 คน 

/3) ศึกษาระดบั… 
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3) ศึกษาระดับปริญญาโท  96  คน สําเร็จการศึกษาแลว 35 คน 
4) ศึกษาระดับปริญญาเอก  7  คน สําเร็จการศึกษาแลว  2  คน 
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
1) ผูประสงคจะยมืเงินสวัสดิการไมปฏิบัติตามขั้นตอน  เชน  นําเสนอเรือ่งเองโดยไม

ผานโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
2) การจัดทําสัญญากูยืมเงินไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ 
3) การใชคืนเงนิยืมไมเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญา 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
1) ทบทวนขั้นตอนการขออนุมตัิและการใชคนืเงินยืมสวัสดกิารเพื่อการศกึษา 
2) กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาใหม  โดย 

2.1  เสนอใหมกีารแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการ 
       จัดสรรเงินยืมเพื่อการศกึษา 
2.2  กําหนดการยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติยืมเงนิสวัสดิการเพือ่การศึกษาปละ 2  
       คร้ัง  คือ  ชวงเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมของทุกป 
2.3  เสนอกองแผนงานพจิารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับสวัสดิการดานนี ้

   3)  ระหวางพิจารณาหลักเกณฑและแนวปฏบิัติใหมยังไมเรียบรอย  ตองดําเนินการ
อยางไร 
   เอกสารประกอบการประชุม 

1. ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองหลักเกณฑและแนวปฏิบัตกิารใหยืมเงนิ
สวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2551 

2. แบบคํารองขอยืมเงินสวัสดกิารเพื่อการศึกษา 
    
มติท่ีประชุม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเสนอสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังท่ี 
8/2553  ในวันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2553  เพื่อรับทราบการดําเนินการและปญหาตางๆ ของการดําเนินการใน
เร่ืองดังกลาว  ดังนัน้  ท่ีประชุมจึงเห็นชอบตามที่ประธานนําเสนอคือ 
   1.  ใหระงับการยืมไวจนกวาการแกไขหรือการจัดทําระเบียบ/ประกาศรองรับการยืมเงิน
สวัสดิการฯ จะเปนไปดวยความเรียบรอย 
   2.  สําหรับผูท่ีไดรับการอนุมัติยืมเงินแลวใหรอมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 8/2553  ในวันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 
   3.  สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลวทุกรายใหการชําระคนืเงินยืมเพื่อการศึกษาตามสญัญา
ยืมเงิน 
 

/5.3  หารือการ... 
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5.3  หารือการเปล่ียนตําแหนงขาราชการสายสนับสนนุเปนสายวิชาการ 
ดวย คณะวทิยาศาสตร แจงเพิ่มวุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ของ นายพิชิต  โสภากนัต ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา  
ตําแหนงชางเครื่องคอมพวิเตอร 5 ระดบั 5  และขอหารือการเปลีย่นตําแหนง จาก  ตาํแหนงชางเครื่องคอมพวิเตอร 5 
ระดบั 5 เปน  ตําแหนงอาจารย  
 
  การดําเนินการของมหาวิทยาลัย  

1. กรณีเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ   
- โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ ดําเนนิการแลว 

2. กรณีหารือการเปล่ียนตาํแหนงเปนอาจารย 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

                                  1) นายพิชิต  โสภากนัต ไดรับอนุมตัิใหศึกษาตอระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสาร-อาทิตย) ตั้งแตปการศึกษา 1/2547  สําเร็จ
การศึกษาตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และนายพิชิตฯ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารยตอหวัหนาภาควิชา  
         2)  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 
“ระเบียบวาระที่ 4.1.2 นโยบายและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศกึษา 
2552 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในกรณีดังตอไปนี้  

ขอ 1. - 4. ...ฯลฯ... 
ขอ 5. เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความรูและความรวมมือทาง 

วิชาการจากสถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนตอคณุภาพการศึกษาทั้งดานการเรียน
การสอน และการวิจยั ตลอดจนความโปรงใสในการบริหารจัดการ ดังนัน้ นับตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 
ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังตอไปนี ้

5.1 พิจารณางดการอนุมัติใหอาจารยประจําและบุคลากรศึกษาตอในระดับบณัฑิตศกึษา 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานใีนคณะที่ตนปฏิบัติงาน 

5.2 พิจารณาหลีกเลี่ยงรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีเขาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย” 
 3)  ปจจุบันมีขาราชการและพนักงานในสงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเขาศึกษากอนสภามหาวทิยาลัยมีมติ  จาํนวน  15  คน ดังนี ้
 ตําแหนงอาจารย 
 1)  นักเรยีนทนุ จํานวน 11 คน   
 2)  ทุนสวนตวั  จํานวน 2 คน   
 

/ตําแหนงสายสนับสนุน… 
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 ตําแหนงสายสนับสนุน 

1) นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร  จํานวน  1  คน 
2) นักเรียนทุนอนุรักษพลังงาน  จํานวน 1 คน   
ทั้งนี้  สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน  7  คน 

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อจะ
ไดถือเปนแนวปฏิบัติและตอบขอหารือใหคณะวิทยาศาสตร  ทราบตอไป 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.7.1.2/10440 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553  
2. มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 7/2548 หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนกังาน 

       มหาวิทยาลัย สาย ข/ค เปนสาย ก 
3. รายงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 3/2551 

 

มติท่ีประชุม  เนื่องจากเปนการขออนุมัติเปล่ียนตําแหนงขาราชการ จากตําแหนงชางเครื่อง
คอมพิวเตอร 5 ระดับ 5 เปนตําแหนงอาจารย  จึงเห็นควรรอหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตําแหนงตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหมจาก ก.พ.อ.    เม่ือมีหลักเกณฑและวิธีการชัดเจนแลวจึงให โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี 
นําเขามาพิจารณาอีกคร้ัง 
   อนึ่ง  มอบหมายให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  เสนอขอทบทวนมติสภา
มหาวิทยาลัย  ในคราวประชมุคร้ังท่ี  3/2551  เม่ือวันท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2551 ดังนี ้

1. จะยกเลิกหรือจะคงไว เนื่องจากมีนักเรียนทุนจาํนวนหนึ่งท่ีเขาศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  

2.  จะใหมีผลยอนหลังกับผูท่ีเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กอนมีมติหรือไม   

3.  จะใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการอยางไร   
 

5.4  เปล่ียนตําแหนงบุคลากร 
5.4.1  เปล่ียนตําแหนงขาราชการสายสนับสนุนเปนสายวิชาการ 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล คร้ังที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9  
กรกฎาคม 2553  มีมติใหคณะศิลปประยกุตและการออกแบบ  นําเสนอเหตุผลความจาํเปน และขอมูลของ 
นายประสิทธิ์  พวงบุตร เพื่อประกอบการยาย โดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจาย เพื่อ
เปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารย คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ซ่ึงคณะศิลปประยกุตฯ ไดนําเสนอขอมูลดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมมีมติ ดงันี้ 

1) อนุมัติใหยายโดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายประสิทธิ์ฯ ไปสังกัด 
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  

/2)  กรณี... 
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2) กรณีเปลี่ยนตําแหนงใหดําเนนิการประเมนิตามหลักเกณฑและวิธีการตามมติ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 7/2548 เปลี่ยนตําแหนงสาย ข/ค เปน ก 
                        บัดนี้  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ สงผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่
สอนเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการราย นายประสิทธิ์  พวงบตุร จาก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ระดับ 8 
ชํานาญการ เปน  ตําแหนงอาจารย ระดับ 8   ทั้งนี้  ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553  
 

    จึงสรุปรายละเอียดและขั้นตอนการดาํเนินการเสนอตอท่ีประชุม ดังตอไปนี ้
มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 7/2548 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ขอมูล นายประสิทธ์ิ พวงบุตร และคณะกรรมการประเมิน 

1. คุณวุฒิทางการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโทในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียน การสอนของคณะ 

 - การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ต้ังแต 19 มีนาคม 2541 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2. ผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะแลว
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

- คณะศิลปประยุกตและการออกแบบใหความเห็นชอบ 
-  ก.บ.บ.พิจารณา คร้ังที่ 10/2553 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2553   
มีมติใหยายฯ เพื่อทดลองปฏิบัติหนาที่สอนไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา ตามมติ ก.บ.บ.7/2548 

3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แลวใหทดลองปฏิบัติหนาที่สอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนปการศึกษา 1/2553 
ต้ังแตวันที่ 31 พ.ค.2553 – 11 ต.ค.2553 (ตามคําสั่งที่ 1075/2553 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553) 
2. คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สอนเทอม 1/2553  
    - รหัสวิชา 2200 102 การวาด 1 (Drawing 1) 
3. คณะกรรมการประเมินผลการสอนวันที่  1 ตุลาคม 2553  
    - ผลการประเมิน : มีความชํานาญพิเศษในการสอน 
    - เอกสารประกอบการสอน : อยูในเกณฑดีมาก 
    - ผลการประเมินโดยนักศึกษา : อยูในเกณฑปานกลาง 
    - มีความเห็นใหเปลี่ยนตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2553 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   - คําสั่งมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ 146/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 ใหนายประสทิธิ์ฯ ไปปฏิบัติงาน
สอน ณ คณะศลิปประยุกตและการออกแบบ เปนบางเวลา คือ 2 วัน/สัปดาห (วันจันทรและวันพฤหสับดี) โดย
ปฏิบัติหนาที่สอน 2 รายวิชา ดังนี ้
  1. รายวิชา 2001 324 วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 
  2. รายวิชา 2001 313 วิชาเทคนิคการเสนองาน 2 
  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ 1 กุมภาพนัธ 2552 เปนตนไป (ปการศึกษา 2/2552) 
 
 
 

/ประเด็นเสนอ... 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
เพื่อใหการพิจารณาเปลี่ยนตาํแหนงบุคคลดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองและเหมาะสม มีนักเรียนทุน

จํานวนหนึ่งท่ีเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา ดังนี้ 
1.  การนับระยะเวลาการสอนใหนับตัง้แตเม่ือใด   
     1.1 นับจากวันท่ี ก.บ.บ.มีมติใหทดลองปฏิบตัิหนาท่ีสอน คือ 19 สิงหาคม 2553   

    หากนับระยะเวลาตามขอ 1.1 จะเปนการดําเนินการที่ถูกตองตามขั้นตอนของมติ  
ก.บ.บ.คร้ังที่ 7/2548  ฉะนั้น ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่สอนจึงยังไมครบ 1 ภาคการศึกษา  จึงขออนุมัติสง 
เร่ืองคืนเพื่อใหคณะประเมนิผลการสอนเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 2/2553 ทั้งนี้ วันแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงอาจารย 
ตองไมกอนวนัที่คณะกรรมการประเมินมคีวามเหน็ใหผานการประเมนิ 

หรือ  
1.2 นับจากวันท่ีมีคําสั่งแตงตัง้กรรมการประเมินคือ 31 พฤษภาคม 2553 
      แมวาจะเปนระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่สอนจริง  แตเปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตาม 

มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 7/2548  และอาจเปนกรณตีัวอยางในอนาคตได 
   ขอมูลประกอบการพิจารณา  
   มหาวิทยาลัยมคีําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่สอนบุคคลดังกลาว
ตั้งแตวนัที่  31  พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2553  (อางถึงคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1075/2553    
ลงวันที่  7  กันยายน  2553) 

2.  หาก ก.บ.บ. จะใหนับระยะเวลาตามขอ 1.2 ขอใหพิจารณาวันแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
2.1 แตงตั้งวนัที่คณะกรรมการประเมินมีความเห็น  คือ 1 ตลุาคม 2553  หรือ 
2.2  วันที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 

 
มติท่ีประชุม  ใหนับระยะเวลาการทดลองปฏิบตัิหนาท่ีสอน นับจากวันท่ีคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมีมติใหทดลองปฏบิัตหินาท่ีสอน  คอื 19 สิงหาคม 2553  สวนวันแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงอาจารย ตองไมกอน
วันท่ีคณะกรรมการประเมินมีความเห็นใหผานการประเมินและเปนไปตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม  ท้ังนี้  
มอบหมายให โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  รวบรวมขอมูลขั้นตอนการดําเนินการที่ผานมา  แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เพื่อพิจารณาทบทวนขัน้ตอนการดาํเนินการ การแตงตั้งกรรมการประเมินและ  
วันท่ีแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง  เปนตน 
  

5.4.2  ขออนุมัติเปล่ียนตําแหนงขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 13  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดพจิารณาอนุมัตกิรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงตามที่คณะ/
หนวยงานไดเสนอรวม 50 อัตรา  นั้น   

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  
พ.ศ. 2552 มีมติใหดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงดวยการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552   ตอมา มีขาราชการและพนักงานยื่นเรื่องขอพจิารณาทบทวน
มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 10/2552 โดยใหเหตุผลวา หนวยงานไดยืน่แจงความประสงคเปลี่ยนตําแหนงกอนที่จะมีขอบังคับฯ 
และมติใหชะลอเร่ืองการเปลี่ยนตําแหนง  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2553  จึงมีมติใหยกเลิกมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 10/2552 และใหดาํเนินการ ดังนี ้

          1) การเปล่ียนตําแหนง  ตองอยูภายใตกรอบอัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติไว  และใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและวธีิการที่กําหนดไวตาม มติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 1/2548   และครั้งที่ 
10/2549   
   2) วันท่ีอนุมัตใิหเปล่ียนตําแหนง 

       2.1  กรณียืน่เรื่องกอนวันที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  ใหไดรับการเปลี่ยนตําแหนง  
ณ วนัที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

    2.2  กรณียืน่เรื่องภายหลงัวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ใหไดรับการเปลี่ยนตาํแหนง  
ณ วนัที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดรัีบเรื่อง  แลวแตกรณ ี

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
เนื่องจากคณะ/หนวยงานตางๆ  ไดยื่นเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนกังาน 

ไว 12 ราย ซ่ึง โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ไดตรวจสอบขอมูลแลว ดังนี ้
1)  การเปลี่ยนตําแหนงเปนไปตามกรอบที่สภามหาวิทยาลยัไดอนุมตัิไว 
2)  หนวยงานตนสังกัดไดดําเนนิการตามมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 1/2548 และครั้งที่ 10/2549 
3)  คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานแลว มีความเหน็ใหผานประเมินทุกราย 

 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงขอเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนกังานจํานวน  13  ราย  เปน  2 กรณี  ดังนี ้

1)  กรณีหนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552                          
จํานวน 4 ราย 

2)  กรณหีนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
จํานวน 9  ราย 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
เอกสารหมายเลข 1  กรอบตําแหนงวางสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงที่สภามหาวิทยาลยัอนุมัติแลว 
 

/เอกสารหมายเลข 2...   
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เอกสารประกอบการประชุม (ตอ) 
เอกสารหมายเลข 2  หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง 
เอกสารหมายเลข 3  กรณีหนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงกอนวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2552  

      จํานวน 4 ราย 
เอกสารหมายเลข 4  กรณีหนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
       จํานวน 9  ราย 

 

5.4.2.1  กรณีหนวยงานยืน่ความประสงคขอเปล่ียนตําแหนงกอนวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
มีจํานวน 4 ราย  และตนสังกดัไดดําเนนิการตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว หากไดรับอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล จะไดรับการเปลีย่นตาํแหนงตั้งแตวันที ่13 พฤศจกิายน 2552  ดังตอไปนี้   

1) กองแผนงาน  เสนอขออนมุัติเปลีย่นตาํแหนง นางทัศนยี  ปญญา ขาราชการพลเรอืนใน 
สถาบันอดุมศกึษา  จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร 5 เปน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 5 ปฏิบัติงานของ 
วิทยาเขตมกุดาหาร จึงสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ดังนี ้
 

 หลักเกณฑ และวิธีการ ขอมูล  นางทัศนีย  ปญญา  และดําเนนิการ 
คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงลักษณะงานที่ปฏิบัต ิและ
คุณวุฒทิางการศกึษา 
คุณวฒุ ิ

-  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ตามมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนง ก.พ.อ.วนัที ่ 25 พฤศจกิายน 2548 

การดํารงตาํแหนง 
บรรจตุําแหนงพนกังานธุรการ 2 เมือ่วันที ่15 ก.พ. 2536  
- ปจจบุนัตําแหนงผูปฏบิัติงานบริหาร 5  
 รวมอายุราชการ 17  ปเศษ (นบัถึงวนัที ่ 30 เม.ย. 2553) 
- มอบหมายใหปฏบิัติหนาที่สอดคลองกบัตาํแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ตั้งแตป 2549 - ปจจุบัน 
คุณวฒุ ิ
 -  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจดัการทั่วไป(บัญชี)  
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกาํหนด       
ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป   

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคบับัญชาของหนวยงาน 
2.  ผูบังคบับัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรือ่งตอมหาวทิยาลัย โดยรายงานผลการประเมนิและ
ความเห็นของกรรมการทกุทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครัง้ที่ 10/2549 เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิม่เติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตาํแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจาํเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพือ่เสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอตัรากําลัง โดยมี
ความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.อนุมัต ิ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิเพือ่เปลี่ยนตาํแหนงตอไป 

1. กจ.รับเรือ่งจากหนวยงานตนสังกดั : 30 ต.ค.2552 
2. กองแผนงานไมไดรับอนุมัตกิรอบจากสภาฯ แตขอยืมกรอบ
จากงานสารบรรณ กองกลาง (อนุมัตโิดย ก.บ.บ. ครั้งที่ 4/2553) 
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที ่4/2553 : วันที ่9 เม.ย. 2553 
4. แตงตั้งกรรมการประเมนิ : 15 มิ.ย.2553 
5. กรรมการประชมุเปลี่ยนตาํแหนง : 9  ก.ค. 2553 
6. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ีสงผลการประเมนิ ให กจ.  
31 ส.ค.2553 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏบิัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑด ี
 

  
/ขอมูล นางทศันีย… 
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 หลักเกณฑ และวิธีการ ขอมูล  นางทัศนีย  ปญญา  และดําเนนิการ 
มติครั้งที ่4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมนิตามหลกัเกณฑและวิธีการที ่
กําหนดไว  ทั้งนี้  การเปลี่ยนตาํแหนงตองอยูภายใตกรอบอตัรากาํลังที่
สภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตาํแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที ่ 13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วนัที ่13 พฤศจิกายน 2552 

2.2 กรณีย่ืนภายหลังวนัที ่ 13  พฤศจิกายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยน 
ตําแหนง ณ วนัที่ย่ืนที่คณะหรอืสํานกังานอธิการบดีรับเรือ่ง  แลวแตกรณ ี

ความเห็นของกรรมการ 
คนที ่1  เห็นควรใหปรับเปลี่ยน เนือ่งจากมีผลงานและ
ปฏิบัตงิานที่เหมาะสมและด ี
คนที ่2  เห็นควรใหปรับเปลี่ยนได  เนื่องจากมปีริมาณงานและ
มีความสามารถเพยีงพอ 
คนที ่3  เห็นควรใหเปลี่ยนตําแหนงได เนือ่งจากมีความสามารถ
และปริมาณงานที่เหมาะสม 
คนที ่4  เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตาํแหนงเพือ่ใหสอดคลองกบั
ภาระงานทีป่ฏิบตั ิ

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ                                
 

   2) งานกิจการนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  เสนอขออนุมัติเปลีย่นตําแหนง นางเสาวนติย  
มีสวัสดิ์  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  จาก ตําแหนงผูปฏิบัตงิานบริหาร  5  เปน ตําแหนงนักแนะแนว
การศกึษาและอาชีพ 5 สังกัดงานกิจการนกัศึกษา สํานักงานอธิการบดี   จึงสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่
ประชมุคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ดงันี ้

 

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางเสาวนติย  มีสวัสดิ์ และการดําเนินการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และคุณวุฒิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
- ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่าํกวานีต้ามมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2548  

การดํารงตําแหนง 
- บรรจุตําแหนงพนักงานธุรการ 2 เมื่อวันที่ 19 ม.ิย. 2538  
   งานสารบรรณ กองกลาง  
- ปจจบุันตาํแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร 5  งานกิจการนักศึกษา 
  รวมอายุราชการ 14 ป เศษ (นับถึง 30 เม.ย. 2553 ) 
- ยายไปปฏิบัติงานเปนการประจําที่งานกิจการนักศกึษา  
ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 - ปจจุบัน 
คุณวุฒ ิ
 -  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจดัการทั่วไป   
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
        ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบญัชา 
ของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน 
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
 

 
1.  กจ.รับเรื่องจากหนวยงานตนสังกัด : 21 พ.ย. 2549 ย่ืนขอ
ปรับเปลี่ยนเปนเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  
2. ไปปฏบิัติงานประจํางานกิจการนกัศึกษา 21 พ.ค.2550 
3. งานกิจนักศึกษาขออนุมัติสภาอนุมัติกรอบนักแนะแนวการศกึษา
และอาชพี จํานวน 3 ตาํแหนงเพือ่เปลี่ยนตําแหนง 
4. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 21 พฤษภาคม 2553 
 

 /ขอมูล นางเสาวนิตย(ตอ)... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางเสาวนติย  มีสวัสดิ์ และการดําเนินการ 

มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดให
เสนอเหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอม
รายละเอียดการวิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการ
วิเคราะหอัตรากาํลัง โดยมีความเห็นของกองแผนงาน
ประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.อนุมัติ  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนงใหใชวิธีการประเมินตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจกิายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับ
เรื่อง  แลวแตกรณี 

5. งานกิจการนกัศึกษาขอแตงตั้งกรรมการประเมินฯ ตามที่ กจ.แจง
มติ 4/2553 
6. แตงตั้งกรรมการประเมิน :  9 มิ.ย.2553 
7. กรรมการประชุมเปลี่ยนตําแหนง : 9  ก.ค. 2553 
8.  แจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการประเมินฯ ปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงาน:  28 ก.ค. 2553 
9.  ผูขอรับการประเมินสงคูมือการปฏิบัติงานฉบบัปรับปรุง 
     : 16 ส.ค.2553   
10.   กรรมการประเมิน : 30 ส.ค.2553 
11.  งานกิจการนกัศึกษา  กองบริการการศึกษา สงผลการ      
ประเมิน ให กจ. วันที่ 7 ก.ย. 2553 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑด ี
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 - 5   มีความเห็นสมควรใหเปลี่ยนตําแหนงเปน     
                นักแนะการศึกษาและอาชีพได 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

3) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  เสนอขออนมุัติเปลีย่นตาํแหนง  นางสาวลภัส   ยิง่ยืน   
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร  5  เปน  ตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 5  สังกดัศูนยพฒันาเดก็ วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  จงึสรุปขอมลูประกอบการพิจารณาตอที่
ประชมุคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ดงันี ้
 

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางสาวลภัส  ย่ิงยืน และการดําเนนิการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
    ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณวฒุิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
- ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

การดํารงตําแหนง 
- บรรจุตําแหนงพนักงานธุรการ  2  งานสารบรรณ กองกลาง 
 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2536  
- ยายไปปฏบิัติงานประจาํที่วทิยาลยัแพทยฯ  : 4 พ.ค. 2548 
–ปจจบุันตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ศนูยพัฒนาเดก็ วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
   รวมอายุราชการ 17  ป เศษ (นบัถงึวันที่  30 เม.ย. 2553 ) 
คุณวุฒ ิ
 -  ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.)  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

/ขอมูล นางสาวลภัส(ตอ)... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางสาวลภัส  ย่ิงยืน และการดําเนนิการ 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบญัชา 
ของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตาํแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจาํเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียด
การวิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พจิารณา และการวิเคราะห
อัตรากาํลัง โดยมคีวามเห็นของกองแผนงานประกอบ ดวย แลว
นําเสนอ ก.บ.บ.อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพือ่เปลี่ยน
ตําแหนงตอไป 
มติครั้งที ่4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมนิตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากาํลังที่สภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานีใหความเหน็ชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตาํแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที ่ 13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วนัที ่13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวนัที ่ 13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตาํแหนง ณ วนัที่ย่ืนที่คณะหรอืสํานักงานอธกิารบดีรับเรือ่ง  
แลวแตกรณ ี

1. กจ.รับเรื่องจากหนวยงานตนสังกดั :  4 พ.ค. 2550 
2. สภาอนุมัตกิรอบ 13 พ.ย.2552 
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 :  9 เมษายน 2553 
4.  แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553 
5.  กรรมการประชุมเปลี่ยนตําแหนงฯ : 24 ก.ย.2553 
6.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  สงผลการ 
      ประเมิน ให  กจ. 20 ต.ค. 2553 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑด ี
 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 - 5   มีความเห็นสมควรใหเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  5     
  
 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

4) กองคลงั เสนอขออนุมัตเิปลี่ยนตําแหนง  นางสาวกิจรัดดา  เหมะนัค  พนกังานในสถาบัน 
อุดมศกึษา   จาก  ตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร   เปน  ตําแหนงนกัวชิาการเงินและบญัชี  สังกัดกองคลัง สํานักงาน
อธิการบด ีจึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ดงันี ้
 

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางสาวกิจรัดดา  เหมะนัค และดําเนนิการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
    ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณวฒุิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
 - ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

การดํารงตําแหนง 
-  บรรจุตาํแหนงพนักงานการเงินและบัญชี  เมื่อวันที ่23  
มิ.ย. 2546 
-  ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร  เมื่อวันที่ 1 เม.ย.
2550  - ปจจุบนั  รวมอายุราชการ  6  ปเศษ(นบัถึงวนัที่  30 
เม.ย. 2553)   

/ขอมูล นางสาวกิจรัดดา(ตอ)... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางสาวกิจรัดดา  เหมะนัค และดําเนนิการ 

 คุณวุฒ ิ 
 -   ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป(บญัชี) 
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
          ตําแหนงนกัวิชาการเงินและบัญชี    

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบญัชาของ
หนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน 
     ผลการประเมนิและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

1. กจ.รับเรื่องจากหนวยงานตนสังกดั :  1 พ.ย.2549 
2. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
3.  กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4.  แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553 
5.  ประชุมกรรมการประเมิน 2 คร้ัง ผลการประเมินเมือ่
วันที่ 31 ส.ค. 2553 ใหผานประเมิน 
6.  กองคลัง  สงผลการประเมินให  กจ.  17 พ.ย. 2553 
 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมีาก 
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก 
 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1    เหมาะสมที่ทํางานดานการเงิน 
คนที่ 2   เห็นควรใหผานการประเมิน 
คนที่ 3  เห็นควรใหผานการประเมนิ 
คนที่ 4  เปนผูมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี
   

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

5.4.2.2  กรณีท่ีหนวยงานยืน่ความประสงคขอเปล่ียนตําแหนงหลังวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552  ม ี
จํานวน 9 ราย ซ่ึงตนสังกัดไดดําเนนิการตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว หากไดรับอนมุัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในครั้งนี้ จะไดรับการเปลี่ยนตําแหนง ณ วนัที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดรัีบเรื่องแลวแต
กรณ ีดังตอไปนี้ 

1) คณะเกษตรศาสตร  เสนอขออนมุัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ ราย นายสมชาย  พละสาร  จาก  
ตําแหนงชางเทคนิค  5  เปน ตําแหนงวิศวกร  5 สังกัดสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง ตั้งแตวนัที่ 3 
พฤษภาคม 2553   จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ดงันี้ 

/ขอมูล นายสมชาย... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นายสมชาย  พละสาร และการดําเนินการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนงลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
- ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่าํกวานีต้ามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง ก.พ.อ.วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

การดํารงตําแหนง 
- บรรจุ ตําแหนงนายชางเทคนิค 2 เมื่อ 12 พ.ย. 2533  
- ปจจบุันตาํแหนงชางเทคนคิ 5  อายุราชการ 19 ปเศษ  
  (นบัถึงวนัที่ 30 เม.ย. 2553) 
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงวิศวกร ตัง้แต 1 ตลุาคม 2551 - ปจจุบัน 
คุณวุฒ ิ
 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.)    
สรุป เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานตาํแหนง
วิศวกร 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคบับัญชาของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการประเมิน
และความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรอืสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

 
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4. ผูขอเปลี่ยนตาํแหนงย่ืนเอกสารและผลงานครบถวนตอ
คณะ : 3 พฤษภาคม 2553 
5 แตงตั้งกรรมการประเมิน : 24  พ.ค.2553 
6 กรรมการประเมิน : 13 ก.ย. 2553 
7 คณะเกษตรศาสตร สงผลการประเมิน ให กจ. 15 ก.ย. 2553 
 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑด ี
 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 - 4   มีความเห็นวา นายสมชาย  พละสาร เปนผูมี
ความสามารถ  ตลอดจน ปริมาณภาระงาน เหมาะกบัตําแหนง
วิศวกร  จึงเห็นควรเปลี่ยนตําแหนงใหเปนวิศวกร 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัต ิ
 

/ 2) คณะเกษตรศาสตร... 
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2) คณะเกษตรศาสตร  เสนอขออนุมัตเิปลีย่นตําแหนง นางกัลยา ธีระพงษธนากร ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษา จาก ตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  5   เปน   ตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป  5 สังกดั
สํานักงานคณบดี ตั้งแตวนัที ่3 พฤษภาคม 2553   จงึสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ดงันี ้

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางกัลยา  ธีระพงษธนากรและการดําเนินการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
- ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

การดํารงตําแหนง 
- บรรจุตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 เมือ่วันที่ 11 พ.ย.2528 
-  รับโอนมาบรรจุ ม.อุบลฯ ตั้งแต 1 ก.พ. 2537 
รวมอายุราชการ  24 ปเศษ (นบัถึงวนัที่ 30 เม.ย. 2553 ) 

- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต 1 ตลุาคม 2551 - 
ปจจุบนั 
คุณวุฒ ิ
 -       บริหารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวชิาการจัดการทัว่ไป  
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
        ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบญัชา 
ของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน ผลการประเมิน
และความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

  
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4 ผูขอเปลี่ยนตําแหนงย่ืนเอกสารและผลงานครบถวนตอ
คณะ  : 3 พฤษภาคม 2553 
5 แตงตั้งกรรมการประเมิน : 24  พ.ค.2553 
6 กรรมการประเมิน : 13 ก.ย. 2553 
7 คณะเกษตรศาสตร สงผลการประเมิน ให กจ. 15 ก.ย. 2553 
 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑด ี
 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 - 4   มีความเห็นวา นางกลัยา  ธีระพงษธนากร 
 เปนผูมีความเหมาะสม และมีทกัษะในการพัฒนางาน 
ประสานงานระหวางหนวยงาน ไดรับความชัดเจน และเปนผู
ประสานงาน  ที่ด ี จึงเห็นควรเปลี่ยนตําแหนงใหเปน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

3)  คณะเกษตรศาสตร  เสนอขออนุมัตเิปลีย่นตําแหนง  นางนงนติย  ครองก่ํา  ขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอดุมศกึษา  จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร  5  เปน ตําแหนงนกัวเิคราะหนโยบายและแผน 5  สังกดั
สํานักงานคณบดี  ตัง้แตวนัที่ 3 พฤษภาคม 2553  จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ดงันี ้

 หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางนงนติย  ครองก่ํา และการดําเนินการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
    ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณวฒุิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
- ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

การดํารงตําแหนง 
-  บรรจุตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 เมื่อ 10 มิ.ย.2534 
-   ปจจุบนัตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5  
    รวมอายุราชการ  18  ปเศษ (นับถึงวันที ่30 เม.ย. 2553) 
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งแต 1 ตลุาคม 2551 
- ปจจบุัน 
คุณวุฒ ิ
 -   ครุศาสตรบัณฑิต   (คบ.) สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
          ตําแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคบับัญชาของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการประเมิน
และความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
 

 
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4. ผูขอเปลี่ยนตาํแหนงย่ืนเอกสารและผลงานครบถวนตอ
คณะ : 3 พฤษภาคม 2553 
5. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 24  พ.ค.2553 
6. กรรมการประเมิน : 13 ก.ย. 2553 
7. คณะเกษตรศาสตร สงผลการประเมิน ให กจ. 15 ก.ย. 2553 
 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก 
 
 

 
 

/ขอมูล นางนงนิตย(ตอ)... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางนงนติย  ครองก่ํา และการดําเนินการ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 - 4   มีความเห็นวา นางนงนติย  ครองก่ํา เปนผูมี
ความรูความสามารถในการปฏบิัติงาน ตลอดจนมีภาระงาน 
ปริมาณงานมากพอ  จึงเห็นควรเปลีย่นตําแหนงใหเปน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

 4) คณะเกษตรศาสตร  เสนอขออนุมัตเิปลีย่นตําแหนง  นางนวลวรรณ  แสนประเสรฐิ  
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร  5  เปน  ตาํแหนงวชิาการพัสดุ 5 สังกดั
สํานักงานคณบดี ตั้งแตวนัที ่3 พฤษภาคม 2553   จงึสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ดงันี ้

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางนวลวรรณ  แสนประเสริฐ และการดําเนนิการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
- ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

การดํารงตําแหนง 
-  บรรจุตําแหนงพนักงานธุรการ 2  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2537    
-  ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบตัิงานบรหิาร 5  
   รวมอายุราชการ 15  ปเศษ (นับถึงวันที่  30 เม.ย. 2553 ) 
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต 1 ตลุาคม 2547 - ปจจบุัน 
คุณวุฒ ิ
 -     บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
บัญชี) 
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
       ตําแหนงนักวชิาการพัสด ุ

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคบับัญชาของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน 
     ผลการประเมนิและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเตมิ 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 

 
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4. ผูขอเปลี่ยนตาํแหนงย่ืนเอกสารและผลงานครบถวนตอ
คณะ : 3 พฤษภาคม 2553 
5. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 24  พ.ค.2553 
6. กรรมการประเมิน : 13 ก.ย. 2553 
7. คณะเกษตรศาสตร สงผลการประเมิน ให กจ. 15 ก.ย. 2553 
 

/ขอมูล นางนวลวรรณ(ตอ)... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางนวลวรรณ  แสนประเสริฐ และการดําเนนิการ 

มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมีาก 
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก 
 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 - 4   มีความเห็นวา นางนวลวรรณ  แสนประเสริฐ 
เปนผูมีความรบัผดิชอบ และปฏิบัตงิานเหมาะสมกับตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ความรูความสามารถ   จึงสมควรไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนงใหเปนนักวิชาการพัสดุ 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 

5) คณะเกษตรศาสตร  เสนอขออนุมัตเิปลีย่นตําแหนง  นายลิขติ  ปานพรม  ขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอดุมศกึษา จาก ตาํแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร 3  เปน ตําแหนงนกัแนะแนวการศึกษาและอาชพี 3 สังกดั
สํานักงานคณบดี  ตัง้แตวนัที่ 3 พฤษภาคม 2553 จงึสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ดงันี ้

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นายลิขิต  ปานพรม  และการดําเนนิการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
    ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณวฒุิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
- ไดรับปริญญาตรหีรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

การดํารงตําแหนง 
- บรรจุตําแหนงเจาหนาทีพ่ิมพดดี 1 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2536 
- ปจจบุันตาํแหนงผูปฏิบัติงานบรหิาร 3 
   รวมอายุราชการ 17  ปเศษ(นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553) 
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตั้งแต 1 ตลุาคม 
2551 - ปจจุบัน 
คุณวุฒ ิ
- ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.) สาขาวิชาจติวิทยาและ 
การแนะแนว        

สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบญัชาของ 
     หนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน 
     ผลการประเมนิและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4. ผูขอเปลี่ยนตาํแหนงย่ืนเอกสารและผลงานครบถวนตอ
คณะ : 3 พฤษภาคม 2553 

/ขอมูล นายลขิิต(ตอ)... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นายลิขิต  ปานพรม  และการดําเนนิการ 

มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มต ิก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552  ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

5. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 24  พ.ค.2553 
6. กรรมการประเมิน : 13 ก.ย. 2553 
7. คณะเกษตรศาสตร สงผลการประเมิน ให กจ. 15 ก.ย. 2553 
 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมีาก 
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก 
 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1 - 4   มีความเห็นวา นายลิขิต  ปานพรม  เปนผูมีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงมี
คุณลักษณะและความสามารถ   จึงสมควรไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนงใหเปนนกัแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
                         6) สาํนกัวิทยบริการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนง นางวริชาวรรณ คาํมลุตรี ขาราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศกึษา  จาก ตําแหนงชางเครื่องคอมพวิเตอร 5  เปน ตาํแหนงนักวิชาการคอมพวิเตอร  5 สังกัดฝายผลติ
และบรกิารเอกสาร    ตั้งแตวนัที่ 5 กรกฎาคม 2553 จึงสรปุขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ดงันี ้
 

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางวริชาวรรณ  คาํมุลตรี  และการดําเนินการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
    ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณวฒุิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
 - ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวทิยาการคอมพวิเตอร 

การดํารงตําแหนง 
-บรรจุตําแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 เมื่อ 5 ก.ย.2539   
-ปจจบุันชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 
 รวมอายุราชการ 13 ปเศษ (นบัถึงวนัที่ 31 พ.ค. 2553) 
คุณวุฒ ิ  
-   วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
        ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   

 
 

/ขอมูล นางวรชิาวรรณ(ตอ)... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางวริชาวรรณ  คาํมุลตรี  และการดําเนินการ 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบญัชาของ
หนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน 
     ผลการประเมนิและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

 
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. สํานักขออนุมัต ิก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ. คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4.  แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553 
5.  กรรมการประเมิน : 9  ก.ค. 2553 
6.  สํานักวทิยบริการสงผลการประเมิน ให  กจ. 24 ส.ค. 2553 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1  เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตาํแหนงได เพราะมี
ความสามารถเหมาะสมกับตาํแหนงนักวิชาการคอมพวิเตอร 
และเปนผูมีความรูความตั้งใจทํางาน สําหรับเอกสาร
ประกอบการประเมินมีความสมบูรณ และเหมาะสม 
คนที่ 2    เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงได   
คนที่ 3    มีความเห็นวาเปนผูมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงทีป่รับ  ประสบการณและ
การแกไขปญหาในงานอยูในระดับดี เห็นควรสงเสริมการ
พัฒนาความรูในงานดานวิชาการคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
คนที่ 4  มีความเหน็วาเปนผูมีความรูเฉพาะตําแหนงอยูใน
เกณฑดีและการแกไขเอกสารอยูในรูปแบบเดียวกัน และ
แกไขใหทันเวลา และเห็นชอบสงเสริมใหศักยภาพความรู 
สงเสริม หรือฝกอบรม ตามสมควร 
คนที่ 5  มีความเหน็วาผูขอรับการประเมินเปนผูที่มี
ความสามารถเหมาะสมเห็นควรใหเปลี่ยนตําแหนง 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

7) สาํนกัวิทยบริการ  เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนง  นางปริญญา  บุญศรัทธา  ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษา จาก ตาํแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด  5 เปน  ตาํแหนงบรรณารักษ 5 สังกดัฝายหอสมุด ตัง้แตวนัที่ 
17 พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ดังนี ้
 
 

/ขอมูล นางปริญญา... 
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หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางปริญญา  บุญศรัทธา และดําเนนิการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
    ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณวฒุิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
 - ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

การดํารงตําแหนง 
- บรรจุตําแหนงหองสมุด 2 เมือ่วันที่ 5 ม.ค. 2538    
- ปจจบุันตาํแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด  5 
   รวมอายุราชการ  15 ปเศษ(นบัถึงวันที่  30 เม.ย. 2553 )  
คุณวุฒ ิ 
 -   ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารนิเทศศาสตร 
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
          ตําแหนงบรรณารักษ 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบญัชา 
     ของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน 
     ผลการประเมนิและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552  ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

 
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. สํานักขออนุมัต ิก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4.  แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553 
5.  กรรมการประชุมประเมินเปลี่ยนตําแหนง : 27 ส.ค. 2553 
6.  สํานักวทิยบริการสงผลการประเมิน ให  กจ. 6 ก.ย. 2553 
 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมีาก 
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก 
 
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1  มีความเห็นวา ผูปฏิบตัิงานมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนง จึงเห็นใหผานการประเมินเพื่อ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงบรรณารักษ 
คนที่ 2    เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงจากพนักงาน
หองสมุด เปนตําแหนงบรรณารักษ   
คนที่ 3    เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
บรรณารักษ 
คนที่ 4  เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตาํแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ 
คนที่ 5  เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตาํแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

/8) สํานักวิทยบริการ... 
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8) สาํนกัวิทยบริการ  เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนง  นางรุงลาวัลย  ล่ิวชวโรจน  ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษา  จาก ตาํแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 5   เปน ตาํแหนงบรรณารักษ  5 สังกัดฝายฝายหอสมดุ ตัง้แต
วันที ่17 พฤษภาคม 2553   จงึสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ดังนี ้
 

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นางรุงลาวัลย  ล่ิวชวโรจน และการดําเนินการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
 - ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

การดํารงตําแหนง 
- บรรจุตําแหนงหองสมุด 2 เมือ่วันที่ 24 ก.ย. 2539     
- ปจจบุันผูปฏิบตังิานหองสมุด 5 
   รวมอายุราชการ  13  ปเศษ (นบัถงึวันที่  30 เม.ย. 2553)  
คุณวุฒ ิ  
- ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาบรรณารักษ
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด 
          ตําแหนงบรรณารักษ 

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคบับัญชาของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน 
     ผลการประเมนิและความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กาํหนดไว  ทั้งนี ้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวันที่  13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ย่ืนที่คณะหรือสํานักงานอธกิารบดีรับเรื่อง  
แลวแตกรณ ี

 
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. สํานักขออนุมัต ิก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
4.  แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553 
5.  กรรมการประเมิน : 6  ก.ย. 2553 
6.  สํานักวทิยบริการสงผลการประเมิน ให  กจ. 9 ก.ย. 
2553 
 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑด ี
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑด ี
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1  มีความเห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะที่จะมกีาร
ปรับตําแหนงเปนบรรณารักษ 
คนที่ 2    เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงจากพนักงาน
หองสมุด เปนตําแหนงบรรณารักษ   
คนที่ 3    เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
บรรณารักษ 
คนที่ 4  เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตาํแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ 
คนที่ 5  เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตาํแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ 

/มติท่ีประชุม… 
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 9) สาํนกัวิทยบริการ  เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนง  นายอดิศักดิ์  กิจแสวง  พนักงานใน 
สถาบันอดุมศกึษา   จาก  ตาํแหนงผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศกึษา   เปน  ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศกึษา   สังกัดฝาย
เทคโนโลยีทางการศกึษา ตัง้แตวันท่ี  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2553  จึงสรุปขอมูลประกอบการพจิารณาตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ดงันี ้

หลักเกณฑ และวธีิการ ขอมูล นายอดิศักดิ์  กิจแสวง และดําเนินการ 

คุณสมบัต ิ
 -  พิจารณาตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
    ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณวฒุิทางการศึกษา 
คุณวุฒ ิ
 - ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

การดํารงตําแหนง 
-  บรรจุตาํแหนงนายชางอิเล็กทรอนิกส  เมื่อวนัที่ 17 
ม.ค. 2543 
-  เปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานโสตทัศนศึกษา เมื่อวนัที่ 
17 เม.ย.2549  - ปจจุบนั  รวมอายุราชการ  9  ปเศษ(นบั
ถึงวันที ่ 30 เม.ย. 2553)  
คุณวุฒ ิ 
 -   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศกึษา 
สรุป  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศกึษา    

มติ ก.บ.บ.  ครั้งที ่1/2548  เม่ือวันที ่ 3 กุมภาพันธ 2548 
1.  ผูบังคบับัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคบับัญชาของหนวยงาน 
2.  ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน 
3.  หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการประเมินและ
ความเห็นของกรรมการทุกทาน 
4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที ่19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม 
 - หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากาํลัง 
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาํแหนงตอไป 
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553  เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 1.  การเปลี่ยนตําแหนง  ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ กําหนดไว  ทั้งนี้  การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบอัตรากําลงัที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ 
2. วันทีอ่นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง 
   2.1 กรณีย่ืนกอนวันที่  13  พฤศจกิายน  2552  ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
   2.2 กรณีย่ืนภายหลังวนัที ่ 13  พฤศจิกายน  2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วนัที่ย่ืนที่คณะหรอืสํานกังานอธิการบดีรับเรือ่ง  แลวแตกรณี 

 
1. สภาอนุมัตกิรอบสําหรับเปลี่ยนตาํแหนง 13 พ.ย.2552 
2. สํานักขออนุมัต ิก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ 
ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม  
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.คร้ังที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553 
  แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553 
4.  กรรมการประเมิน : 26 ส.ค. 2553 
5.  สํานักวทิยบริการ สงผลการประเมิน ให  กจ. 2 ก.ย. 
2553 
ผลการประเมิน 
1.  ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมีาก 
2.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑด ี
ความเห็นของกรรมการ 
คนที่ 1  - 5 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงได 
   

/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ

 

5.4.3  ขออนุมัติเปล่ียนตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อใหชื่อตําแหนง 
สอดคลองกับโครงสรางตําแหนงท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข แจง 
ความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อใหช่ือตําแหนงสอดคลองกับที่ ก.พ.อ.กําหนด  
รวม 3  ราย ดังนี้ 

สังกัด/ช่ือ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 
คณะศิลปประยุกตฯ 
1.นายวิสิทธิ์ศกัดิ์  อุทโท 

 
ครู 

 
นักวิชาการอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
1. นางสาวปาณริญ  ยิ่งรัตนสุข 
2. นายวัชรพงษ  แสงนิล 

 
ครู 
ผูชวยวจิัย 

 
นักวิชาการศึกษา 
นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 
เนื่องจากการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 65/1  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยยงัไมไดออก
ขอบังคับดังกลาว จึงตองอนโุลมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 สําหรับกรณีใดที่มิไดกําหนดไว  ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการเดยีวกนักับขาราชการ  

   กรณีการเปลี่ยนตําแหนง  ตองพิจารณาโครงสรางตําแหนง  มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
และกรอบที่ใชในการเปลี่ยนตําแหนง  แลวจึงดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. และ ก.พ.อ.กําหนด  

ดังนั้น  เมื่อพจิารณาจากโครงสรางตําแหนงตามประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง  การกําหนด 
ตําแหนงปฏิบตัิการวิชาชีพและตําแหนงบริหารทั่วไป พ.ศ. 2549  (สําหรับพนักงาน)  และโครงสรางตําแหนงของ 
ก.พ.อ.  (สําหรับขาราชการ)  พบวาไมมีตําแหนงนกัวิชาการอุตสาหกรรม และผูชวยวิจยั ดังนี้ 

ตําแหนงปจจุบัน ขอเปล่ียนเปนตําแหนง 

ชื่อตําแหนง ประกาศ ม.อบ. ก.พ.อ. ชื่อตําแหนง ประกาศ ม.อบ. ก.พ.อ. 
ครู* มี ไมมี นักวิชาการอุตสาหกรรม ไมมี ไมมี 
ครู มี ไมมี นักวิชาการศึกษา มี มี 

ผูชวยวิจัย ไมมี ไมมี นักวิเคราะหนโยบายและแผน มี มี 

*หมายเหตุ   ก.พ.อ. ยุบเลิกตําแหนงครู  โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนไปอยูในสายงานกลุมปฏิบัติการระดับตน ที่ 
ตรงตามความรูความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

/ปจจุบัน... 
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ปจจุบัน  คณะและหนวยงานตาง ๆ  กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานทีไ่มสอดคลองกับ 
โครงสรางตําแหนงของพนกังานตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ  และโครงสรางตําแหนงของ ก.พ.อ.  เชน  เจาหนาที่
ประกันคณุภาพ  ผูชวยวิจยั  ผูชวยสอน  เจาหนาที่สงเสริมการวิจยั  นายชางโยธา  ซ่ึงเปนปญหาในการกําหนด 
ภาระงาน  มาตรฐานกําหนดตําแหนง  และจะสงผลตอความกาวหนาของตําแหนงในอนาคต 
 
  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

เพื่อใหการบริหารตําแหนงสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปดวย 
ความเหมาะสม  ชัดเจน  และมีมาตรฐาน  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จึงเสนอเพื่อพิจารณา  ดังนี ้

1. ใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ชะลอ 
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงสําหรับพนักงานทั้ง 3 ราย 

2. ใหโครงการจดัตั้งกองการเจาหนาที่  นําเสนอ ก.บ.บ. ปรับโครงสรางตําแหนงสําหรับ 
พนักงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหสอดคลองกับโครงสรางตําแหนงของ ก.พ.อ.   

3. ตําแหนงทีไ่มสามารถจัดเขากับโครงสรางตําแหนงของ ก.พ.อ.  ใหตนสังกัดพิจารณา 
ภาระงานและความรูความสามารถของผูครองตําแหนง  แลวเสนอขอมลูพรอมความเห็นในการปรบัตําแหนงให
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  เพื่อนําเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาตอไป 

4. ตําแหนงทีจ่ะขอเปลี่ยนตําแหนง ตองเปนไปตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพือ่ 
การเปลี่ยนตําแหนงแลวรวม 50 กรอบ 

5. กรณีไมมกีรอบเปลี่ยนตําแหนง แตเปนกรอบอัตรากําลัง 4 ปที่มหาวิทยาลัยยังดําเนินการไม 
แลวเสร็จ ใหหนวยงานดําเนนิการเปลี่ยนตาํแหนงไดไมกอนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนมุติกรอบอัตรากําลัง 4 ป 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี เสนอ 
   อนึ่ง  รองคณบดีฝายบริหารงานบคุคล  คณะวิทยาศาสตร  เสนอใหพจิารณาเรื่องการปรับ
คาจางและสวสัดิการทั้งมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
 

5.5  ขออนุมัตยิืมกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม (ตําแหนงนักวิทยาศาสตร) ประจําป 2553 
รองคณบดฝีายบริหารงานบคุคล  คณะวิทยาศาสตร  ขออนุมัติยืมกรอบตําแหนง 

นักวิทยาศาสตร เพื่อใชในการเปลี่ยนตาํแหนง นายประจักษ  จันทรตรี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ สังกัดภาควิชาเคมี เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรไมไดขอ
อนุมัติกรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงไวและสภามหาวทิยาลัยยังไมอนุมัติกรอบอัตรากําลัง (แผน 4ป) ของ
มหาวิทยาลัย 
 

/ขอมูลประกอบ… 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. คณะวิทยาศาสตร ไมไดขออนุมัติกรอบตําแหนงนักวทิยาศาสตรสําหรับการเปลี่ยน 

ตําแหนงไว 
2. กรอบอัตราเพื่อเปลี่ยนตําแหนงที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติแลวนั้น ไมม ี

ตําแหนงนักวทิยาศาสตรในทุกหนวยงาน 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
เพื่อใหการเปลี่ยนตําแหนงเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม โครงการจัดตั้งกอง 

การเจาหนาที่  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 2 กรณ ี
1) ใหคณะวิทยาศาสตรสงเหตุผลความจําเปนให ก.บ.บ.พจิารณาแลวเสนอตอสภา 

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงเพิ่มเติม  
   2)  ใหคณะวิทยาศาสตรรอสภามหาวิทยาลยัอนุมัติกรอบ 4 ป   

ทั้งนี้ วันแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงใหมจะตองไมกอนวนัที่สภามหาวทิยาลัยอนมุัติกรอบ 4 ป  
   
มติท่ีประชุม  เนื่องจากหนวยงานตางๆ ไมมีกรอบอัตรากําลังวางมีเงินของตําแหนงนกัวิทยาศาสตร  
หากคณะวิทยาศาสตร ประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงใหสงเหตุผลและความจําเปนใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาแลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณากรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงเพิ่มเติม  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ 
   6.1  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย 

  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดระบบบริหารบุคคลสําหรับสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายใตขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 
2548 โดยสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไขตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารงานพนักงานมหาวทิยาลัย โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
หรือเปน มติ ก.บ.บ.   

เนื่องจากในปจจุบัน ระบบการบริหารงานบคุคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศกึษา ไดมีการพฒันาและปรับปรุงกาวหนาไปแลวในหลายเรื่อง อาทิ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบยีบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมกีารปรับปรุงและ
ประกาศใชกฏ ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ ทีเ่กีย่วของ  สาระสําคญัประการหนึ่งใน
พระราชบญัญัติดังกลาว คือการกําหนดประเภทตาํแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 18 แหง
พระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547) และกาํหนดใหพนกังานมหาวิทยาลัยมี
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สิทธิจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงตางๆ เชนเดยีวกับขาราชการ (มาตรา 65/2 แหงพระราชบญัญัติระเบยีบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551) นอกจากนี้ ยังไดมกีารปรับปรุงมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
สําหรับขาราชการไวหลายประการ อาท ิการประกาศใชหลักเกณฑและวธีิการพจิารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549  การประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณที่พงึมีใน
สถาบันอดุมศกึษา  มาตรฐานการสอบสวนเพือ่พจิารณาการลงโทษทางวินยั และมาตรฐานการลงโทษทางวินยั
ขาราชการ เปนตน  และลาสดุไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหปรับระบบบรหิารงานบคุคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศกึษาเขาสูระบบใหม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ทําใหระบบการกาํหนดตําแหนง บัญชเีงินเดือน 
หลักเกณฑ วิธีการการเงื่อนเงนิเดือนของขาราชการฯเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลยั สอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคล 
สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในดานมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  จึง
เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศ หลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขตางๆ ที่เกีย่วของ    
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 เห็นควรใหแตงตั้งอนุกรรมการปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน มีองคประกอบ ดังนี้ 

1)  อธิการบดี      ที่ปรึกษา 
2)  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุย   ประธานกรรมการ 
3)  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา    กรรมการ 
4) ผูแทนคณบดี จํานวน 3-5 คน    กรรมการ 
5)  ผูแทนสภาอาจารย      กรรมการ 
6)  ผูแทนอนุกรรมการสภา     กรรมการ 
7)  อาจารยคณะนิติศาสตร จํานวน 1-2 คน   กรรมการ 
8)  รักษาการหวัหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่  กรรมการและเลขานุการ 
9)  รักษาการหวัหนาโครงการจัดตั้งกองกฏหมาย  กรรมการและเลขานุการ 
10) บุคลากร สังกัดโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่  ผูชวยเลขานุการ  

 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
1) ศึกษา วเิคราะห เปรียบเทยีบ ระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลยัของสถาบัน

อ่ืนๆ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2) จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัเกีย่วกับระบบการบริหารพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

/3) พิจารณา... 
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3) พิจารณาจดัทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย 

4) พิจารณาเสนอหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย อาทิ ระบบคาจาง สัญญาจาง สวัสดิการ สิทธิประโยชน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การรักษาวินยัและจรรยาบรรณ และอื่นๆ  

 
มตท่ีิประชุม   เห็นชอบใหแตงตัง้อนุกรรมการปรับปรงุขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน มีองคประกอบ ดงันี ้

1) อธิการบดี       ท่ีปรึกษา 
2)  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย   ประธานกรรมการ 
3)  ผูแทนคณะ/สาํนัก/วิทยาลัย หนวยงานละ 1 คน   กรรมการ 
4) คณบดีของคณะสวนราชการ จํานวน 2 คน   กรรมการ 
5) คณบดีของคณะที่เปนสวนงานในกํากับ  จํานวน  2  คน  กรรมการ 
6)  ผูแทนสภาอาจารย      กรรมการ 
7)  ผูแทนอนุกรรมการสภาอาจารย    กรรมการ 
8)  รักษาการหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  กรรมการและ 
        เลขานุการ 
9)  รักษาการหัวหนาโครงการจัดตั้งกองกฏหมาย   กรรมการและ 
        เลขานุการ 
10) บุคลากร สังกดัโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  ผูชวยเลขานุการ  

 
6.2  แนวปฏิบตัิในการปรับระบบบริหารงานบุคคล (ระบบแทง) 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28  

ตุลาคม พ.ศ. 2553 โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมทราบการเตรียมความพรอมในการปรับระบบ
บริหารงานบุคคล (ระบบแทง) ในสวนที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการ นั้น  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกฎหมายและ     
แนวปฏิบัติในการปรับระบบบริหารงานบุคคล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย       
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. กฎหมายที่เก่ียวของกับการปรับระบบบริหารงานบุคคล จํานวน 2 ฉบับ ไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ไดแก 

1.1 กฎ ก.พ.อ. วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

/1.2 กฎ ก.พ.อ… 
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1.2 กฎ ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือน  

พ.ศ. 2553 
 ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 
   2.     การดําเนินการในชวงระยะเปลี่ยนผาน ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1  การจัดขาราชการเขาสูตําแหนงตามระบบใหม  
  วันที่ 22 – 26 พ.ย. พ.ศ. 2553 : จัดทําคําสั่งและบัญชีแตงตั้งขาราชการตาม
ประเภท/ตําแหนง/ระดับตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนดใหม  
  วันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. พ.ศ.2553 : สกอ.แจงรับรองคําสั่งและบัญชีแตงตั้ง
ขาราชการตามประเภท/ตําแหนง/ระดับตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนดใหม  
  วันที่ 7 ธ.ค. พ.ศ. 2553  : มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการเขาสูตําแหนง
ตามระบบใหมตามบัญชีแตงตั้งขาราชการที่ไดรับการรับรองแลว 
 ขอหาม  
 - ระหวางจัดขาราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามระบบใหมและเลื่อนขั้น
เงินเดือนยังไมแลวเสร็จใหหยุดดําเนินการบริหารงานบุคคลใดๆไวกอนเปนเวลา 15 วัน ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2553 ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 2.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
  - ใหใชตารางการเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราว 
  - แกไขคําสั่งเล่ือนขั้น 1 ตุลาคม 2553 ตามบัญชีช่ัวคราว 
 
                                            3.   สิ่งท่ีตองดําเนินการโดยเรงดวน 
      1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2554   
โดยที่ ก.พ.อ.ไดรับปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนก
ตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปนระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน จึงจําเปนตองวาง
หลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
ระบบบริหารงานบุคคลใหม   ดังนั้น  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 
2554  ใหใชแบบประเมินที่ ก.พ.อ.กําหนด  โดยมีองคประกอบหลักของการประเมินฯ ไดแก  

1. ผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายซึ่งตองมีการกําหนดดัชนีช้ีวัด 
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน  

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) ตามสมรรถนะที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  
 ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 
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2.  กําหนดการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม 
      - สกอ. จะจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑบริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคล 

ใหมใหแกมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัด
ขอนแกน โดยเห็นควรจัดสงผูเขารวมประชุมประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย 
    
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
    
เลิกประชุมเวลา  14.10  น.   
 
 
...........................................        ..................................................... 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ  ธานี) 
            บุคลากร                  รองอธิการบดีฝายบรหิารทรัพยากรมนุษย 
  ผูจดรายงานการประชุม               ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
14/2553   
 

………………………………… 
 ( รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


