รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 13/2553
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
2. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
กรรมการ
ฝายวิชาการ
3. รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
4. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยวสุ อมฤตสุทธิ์
กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
กรรมการ
กรรมการ
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายธนาตย เดโชชัยพร
กรรมการ
8. (แทน)รักษาราชการแทน
ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน เจนศิริศักดิ์
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
นายศรัณย สุดใจ
กรรมการ
10.(แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
11.คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
รองศาสตราจารยนายแพทยปว น สุทธิพินจิ ธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
12. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกตและ ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชาย สิกขา
กรรมการ
การออกแบบ
13. รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร นางสุรีย ธรรมิกบวร
กรรมการ
14. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
กรรมการ
15. (แทน)รักษาราชการแทนผูอํานวยการ นางสาวอารีรัตน วงศสุวรรณ
กรรมการ
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
16. ประธานสภาอาจารย
รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
กรรมการ
17. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
กรรมการ
18. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธานี
กรรมการและ
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการ
/ผูรวมประชุม...

-2ผูรวมประชุม
1. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ
4. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
5. นางสาวพัชนี สีทน
6. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง

รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ
บุคลากร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร

เริ่มประชุมเวลา

09.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2553
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอทีป่ ระชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2553
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจาง คาตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ของการจางบุคคลที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป เปนพนักงาน
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณารางประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการจางบุคคลที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไปเปนพนักงาน พ.ศ..... ซึ่งแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. จัดหมวดการจางโดยแบงเปน การจางเพื่อดํารงตําแหนงบริหาร (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
และการจางเพือ่ ทําหนาที่สอนหรือวิจยั (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
/2. ตัดขอความ...

-32. ตัดขอความ ดังตอไปนี้
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
“การกําหนดอัตราคาตอบแทนตามประกาศนี้ ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การจางที่ไมเปนไปตามประกาศฉบับนี้ ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาเปนราย ๆ ไป”
3. เพิ่มขอความ ดังตอไปนี้
3.1 ขอ 8 (ก) (1) และ (ข) (2) “หรือออกจากราชการ” ทายขอความ “กอน
เกษียณอายุราชการ”
3.2 ขอ 9 “หรือหมดสัญญาจาง” ทายขอความ “จนกวาจะหมดวาระการดํารง
ตําแหนงบริหาร”
3.3 ขอ 6 เพิ่มการไดมาของตําแหนงรองคณบดี และรองผูอํานวยการ
3.4 ขอ 8 คาตอบแทนสาขาวิชาชีพเฉพาะของสาขาแพทยและพยาบาล ที่ไมได
เปนไปตามประกาศฉบับนี้ ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
4. แกไขขอความ
4.1 ขอ 6 (ข) (3) จาก รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปน รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
12/2553 แลว รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการ
จางบุคคลที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไปเปนพนักงาน พ.ศ.....
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มอบหมายให โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย แกไขรางประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางบุคคลที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไปเปนพนักงาน พ.ศ..... โดยใหพิจารณาการใชภาษาใหมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ การนําเสนอขอกฎหมาย
ควรมีระบบตามหลักการบัญญัติกฎหมาย และใหแกไขขอความดังนี้
1. แกไขขอความ
1.1 ขอ 5 1) จาก ตองจางมาเพือ่ ดํารงตําแหนงบริหาร หรือทําหนาที่สอนหรือวิจัย
เปน จางเพื่อดํารงตําแหนงบริหาร หรือทําหนาที่สอนและหรือวิจัย
/1.2 ขอ 7...

-41.2 ขอ 7 จาก “หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูดาํ รงตําแหนงบริหาร...ฯลฯ...”
เปน “หลักเกณฑและวิธีการจางผูด ํารงตําแหนงบริหาร...ฯลฯ...”
1.3 ขอ 7 วรรคสอง จาก “วิธีการสรรหาเพื่อแตงตั้งเปนรองอธิการบดี...ฯลฯ...”
เปน “วิธีการไดมาเพื่อแตงตั้งเปนรองอธิการบดี...ฯลฯ...”
1.4 ขอ 8 จาก “ไดแก” เปน “ดังตอไปนี้”
1.5 ขอ 12 จาก “ไดแก” เปน “ดังตอไปนี้”
2. ตัดขอความ
2.1 ขอ 12 วรรคสอง “คาตอบแทนสาขาวิชาชีพเฉพาะของสาขาแพทยและพยาบาล
ที่ไมไดเปนไปตามประกาศฉบับนี้ ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ”
3. เพิ่มเติมขอความ
3.1 ขอ 5 3) “และที่แกไขเพิ่มเติม” ทายขอความ “...ฯลฯ...ผูที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงาน พ.ศ. 2549”
3.2 ขอ 7 1) ถึง 4) “และที่แกไขเพิ่มเติม” ทายขอความทุกขอ
3.3 ขอ 7 4) “และรองผูอํานวยการ” ทายขอความ “ตําแหนงผูอํานวยการ”
อนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายให โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การจายคาตอบแทนตําแหนงตาง ๆ ดวยงบประมาณรายไดหนวยงาน/มหาวิทยาลัย ที่คณะ/หนวยงานตาง ๆ
กําหนดขึ้นเอง โดยยังไมมีขอ บังคับ ระเบียบ หรือประกาศรองรับการเบิกจาย เชน เงินคาตอบแทนตําแหนง
หัวหนางาน รองหัวหนาภาควิชา ผูชวยคณบดี เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ เปนตน แลวนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในการประชุมคราวตอไป
3.2 รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ของรองคณบดีของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ไดพจิ ารณารางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ไดมาของรองคณบดีคณะนิติศาสตร พ.ศ.... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จัดทําประกาศ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของรองคณบดี เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยในกํากับถือปฏิบัติไปพลางกอน
จนกวาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพิจารณาอนุมตั ิขอบังคับวาดวยหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ดําเนินการรางประกาศดังกลาวขางตนแลว โครงการ
จัดตั้งกองกฎหมาย จึงเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา
ของรองคณบดีของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....
/เอกสารประกอบ…

-5เอกสารประกอบการประชุม
1. พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
2. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะนิตศิ าสตร พ.ศ. 2549
3. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2549
4. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
พ.ศ. 2549
5. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม

อนุมัติ

3.3 หลักเกณฑและวิธีการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม 12/2553 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีมติใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ รวบรวมขอมูลลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย
และศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ แลวจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อปรับ
ระดับชั้นของตําแหนง เปลี่ยนสายงาน(ตําแหนง)/กลุมงานของลูกจางประจํา เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมคราวตอไป โดยอาจเชิญคณะหรือผูเกี่ยวของพิจารณาขอมูล และกําหนดหลักเกณฑวธิ ีการรวมกัน นั้น
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําระบบใหม ตั้งแตวนั ที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2553 โดยจําแนกตําแหนงลูกจางประจําเปน 4 กลุมงาน ไดแก 1) กลุม งานบริการพืน้ ฐาน 2) กลุม งาน
สนับสนุน 3) กลุมงานชาง และ 4) กลุมงานเทคนิคพิเศษ มีผลทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในรายละเอียดตาง ๆ เชน
สายงาน (ชื่อตําแหนง) ระดับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหนาที่โดยยอของแตละตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดจัดลูกจางประจําเขาระบบตําแหนงใหมแลว สําหรับหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการแตงตัง้ ลูกจาง
ประจําไปดํารงตําแหนงใหม กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลีย่ นสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน การตัดโอน
อัตรากําลังลูกจางประจํากภายในสวนราชการ ใหพิจารณาจากตําแหนงใหมดงั กลาว ซึ่งตําแหนงนัน้ จะตองเปนตําแหนง
ที่ถูกกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ภายใตเงื่อนไข หลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส โดยคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และดําเนินการดวยกระบวนการทีเ่ ปนมาตรฐาน เปนธรรมโปรงใส และตรวจสอบได รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพิม่ เติมจากกระทรวงการคลัง
กําหนดไวได
บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดรวบรวมขอมูลลูกจางประจําของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 และจัดทํารางแนวทางและวิธีการปรับระดับ
และการเปลี่ยนสายงาน(ตําแหนง) ลูกจางประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
/แนวทางที่ 1…

-6แนวทางที่ 1 ประเมินบุคคลและผลงาน โดยคณะ/หนวยงานตนสังกัดแตงตัง้ คณะกรรมการ
ประเมิน จํานวน 3 -5 คน
ขั้นตอนการประเมิน
1. เจาตัวยื่นคํารองขอเปลี่ยนสายงาน (ตําแหนง) พรอมแนบเอกสารประกอบ
การขอรับการประเมินบุคลากรและผลงาน ดังนี้
1) แบบ ลปจ. 1 ตามที่ ก.พ. กําหนด
2) แบบประวัติบคุ คลและผลงาน
3) คุณวุฒิ
4) คูมือการปฏิบตั ิงาน
5) กรณีเปลี่ยนกลุมงานเปนกลุม ชาง ตองเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่เกีย่ วของกับลักษณะงานในหนาที่
2. คณะสงผลการประเมินมายังโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
3. เกณฑการผานประเมิน ตองไดคาคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเพือ่ เปลี่ยนตําแหนง
แนวทางที่ 2 ประเมินบุคคลและผลงาน โดยมหาวิทยาลัยเปนผูด ําเนินการ
ขั้นตอนการประเมิน
1. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมาจากการเสนอของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้
1) รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เปนประธานกรรมการ
2) มาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเลือก จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
3) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
เปนกรรมการ
4) รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่
เปนกรรมการ
และเลขานุการ
5) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ผูชวยเลขานุการ
2. โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ แจงใหลกู จางประจํายืน่ ความจํานงและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีเอกสารประกอบการขอรับการประเมินบุคลากรและผลงาน ดังนี้
1) แบบ ลปจ. 1 ตามที่ ก.พ. กําหนด
2) แบบประวัติบคุ คลและผลงาน
3) คุณวุฒิ
/4) คูมือ…

-74) คูมือการปฏิบัติงาน
5) กรณีเปลี่ยนกลุมงานเปนกลุม ชาง ตองเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่เกีย่ วของกับลักษณะงานในหนาที่
3. คณะกรรมการ (ประเมินการปรับระดับชั้นและการเปลี่ยนตําแหนง)
4. เกณฑการผานประเมิน ตองไดคาคะแนนไมนอยกวารอยละ 70
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเพือ่ เปลี่ยนตําแหนง
ทั้งนี้ หากที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางใด โครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาที่ จะไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานเรื่องดังกลาว เพื่อใหคณะ/หนวยงาน และผูเกีย่ วของไดศกึ ษา ทําความเขาใจ
และถือปฏิบัติตอไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. การประเมินบุคคลและผลงาน ใหคณะ/หนวยงานตนสังกัดเปนผูดาํ เนินการ โดย
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน จํานวน 3 – 5 คน ซึ่งอาจประกอบดวย
คณะ/วิทยาลัย
1) คณบดี
เปนประธาน
2) รองคณบดีทไี่ ดรับมอบหมาย
เปนกรรมการ
3) หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงานเลขานุการ เปนกรรมการ
4) ผูดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ
5) ผูบังคับบัญชาชั้นตน
เปนกรรมการ
6) ผูปฏิบัตงิ านดานบุคคล สังกัดคณะ/วิทยาลัย
เปนเลขานุการ
สังกัดสํานักงานอธิการบดี/สํานักวิทยบริการ
1) รองอธิการบดีที่กํากับดูแล/ผูอํานวยการสํานัก
เปนประธาน
2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/รองผูอํานวยการ
ที่ผูอํานวยการมอบหมาย
เปนกรรมการ
3) ผูอํานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนกรรมการ
4) ผูดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ที่
ประธานคณะกรรมการมอบหมาย
เปนกรรมการ
5) ผูบังคับบัญชาชั้นตน
เปนกรรมการ
6) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่/สํานักวิทยบริการ เปนเลขานุการ
2. รูปแบบและหัวขอคูมือการปฏิบตั ิงาน แบบประเมิน และเกณฑการประเมิน ให
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ กําหนดเปนเกณฑกลาง เพื่อใชรวมกันทุกหนวยงาน โดยเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา
/3. ขั้นตอน…

-83. ขั้นตอนการดําเนินการ
1) เจาตัวยื่นคํารองขอเปลี่ยนสายงาน (ตําแหนง) พรอมแนบเอกสารประกอบ
การขอรับการประเมินบุคลากรและผลงาน ดังนี้
1.1) แบบ ลปจ. 1 ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.2) แบบประวัติบคุ คลและผลงาน
1.3) คุณวุฒิ
1.4) คูมือการปฏิบตั ิงาน
1.5) กรณีเปลี่ยนกลุมงานเปนกลุมชาง ตองแนบเอกสารที่แสดงวาไดผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในระดับชั้นที่เกี่ยวของกับลักษณะงานใน
หนาที่
2) ตนสังกัดสงผลการประเมินมายังโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
3) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเพือ่ เปลี่ยนตําแหนง
4. ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
แลวนําเสนอที่ประชุมครั้งตอไป
3.4 ปรับปรุงเกณฑการตัดสินคะแนนตําแหนงชํานาญการ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมมอบหมายให โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ศึกษา วิเคราะหหลักเกณฑและวิธีการ
ของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อปรับปรุงเกณฑการตัดสินคะแนนของผูยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ
นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดศึกษาและตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของแลวขอเสนอ
ดังนี้
1) ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เรื่อง มาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น กําหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําในการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2) ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนด
ตําแหนงระดับชํานาญการ หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงชํานาญการ
คณะกรรมการประเมิน เงื่อนไขของผลงาน และเกณฑตดั สิน
3) เกณฑตัดสินของตําแหนงชํานาญการ ก.พ.อ.กําหนดใหใหใชคะแนนเสียงขางมาก
ซึ่งเดิม ก.ม. กําหนดใหใชเกณฑคะแนน
/4) สภามหาวิทยาลัย...

-94) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2550 ไดรับทราบการรายงานของรองอธิการบดีฝายบริหาร เรื่องการจัดทําขอบังคับและประกาศตามหลักเกณฑ
ก.พ.อ. ยังไมแลวเสร็จ ดังนัน้ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางตอเนื่อง ไมกระทบสิทธิของขาราชการ
สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติและใหดาํ เนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยอนุโลมตามมาตรา 74 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ภายใน 6 เดือน
5) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ.2552 อนุมัติในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ และผูบริหาร พ.ศ.... และหากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลไมมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอรางขอบังคับดังกลาวตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
6) โครงการจัดตั้งกองกฎหมายนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ฯ ตอสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอนเรื่อง
เนื่องจากขอบังคับ ฯ ขาดความสมบูรณครบถวน โดยขอใหปรับแกใหถูกตองตามมาตรฐานของการจัดทําขอบังคับ
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แลวใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป
7) โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย เปนผูดําเนินการปรับแกตามมติสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดวยเหตุที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใหดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลโดย
อนุโลม ตามมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ภายใน
6 เดือน เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางตอเนื่องและไมกระทบสิทธิของขาราชการ และการจัดทํา (ราง)
ขอบังคับ ฯ ยังไมแลว จึงเปนที่มาของการกําหนดเกณฑตัดสินตําแหนงชํานาญการตามเกณฑ ก.ม. ซึ่งใช
คาคะแนน
จากขอมูลดังกลาว โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ มีความเห็นวา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยยังมิไดออกขอบังคับและประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดตําแหนงและ
การพิจารณาตําแหนงชํานาญการ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงชํานาญการเปนไปดวย
ความถูกตองครบถวนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงขอใชเกณฑคาคะแนนตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมตั ิ
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตําแหนง
ประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ และผูบริหาร พ.ศ.... และการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และ
ผูบริหาร พ.ศ.... จะแลวเสร็จ ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดรับคําแนะนําจาก คุณโอภาส เขียววิชัย
อดีตที่ปรึกษาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้โดยเรงดวนแลว
/มติที่ประชุม...

- 10 เห็นชอบใหใชเกณฑคาคะแนนตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ (ราง) ขอบังคับ
มติที่ประชุม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดตําแหนงและแตงตัง้ ขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ และผูบริหาร พ.ศ.... และมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนง
และแตงตัง้ ขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และผูบริหาร พ.ศ.... จะแลวเสร็จ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
การเลื่อนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป จํานวน 6 ราย
ดังนี้
1) กรณีผานการประเมินใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น จํานวน 1 ราย คือ
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นายประจันบาน ออนสนิท

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

5

18,720

6

ขั้น

หมายเหตุ

19,790 - ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2553

2) กรณีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ จํานวน 1 ราย คือ
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นางสาวยุภารัตน เครือวงษา

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ

7

20,220

8

ขั้น

หมายเหตุ

20,520 - ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2553

/3) กรณีเลื่อนขั้น…

- 11 3) กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ทําใหไดรับเงินเดือนอีก 1 ระดับ จํานวน 4 ราย ดังนี้
ลําดับ
ที่

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สํานักงานอธิการบดี
งานการเจาหนาที่
นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ บุคลากร
ชํานาญการ

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

7

18,480

8

19,390 - ใหไดรับเงินเดือน 19,440.บาท เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น
19,390.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553

ขั้น

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ
และคอมพิวเตอร
นายชัชวิน นามมัน่

อาจารย

6

15,780

7

15,840 - ใหไดรับเงินเดือน 15,840.บาท เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น
15,780.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
วาที่ ร.ต.บุญยสฤษฎ
อเนกสุข

ผูชวย
ศาสตราจารย

7

18,040

8

18,910 - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553

นายทรงพล อินทเศียร

อาจารย

6

15,780

7

15,840 - ใหไดรับเงินเดือน 15,840.บาท เนื่องจากระดับ 7 ไมมีขั้น
15,780.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553

มติที่ประชุม
รับทราบ ทั้งนี้ รายที่ไดรบั การแตงตั้งภายหลังวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ให
ดําเนินการแกไขคําสัง่ กอนปรับเขาสูระบบบริหารงานบุคคลใหม

4.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
การอนุมัติใหบุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย คือ
/1. นางสาวเพียงกมล...

- 12 1. นางสาวเพียงกมล มานะรัตน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Public Policy ณ University of
Tasmania ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุนสวนตัว ไดศกึ ษาสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแต
วันที่ 21 ตุลาคม 2553
2. นางสาวปยะมาศ ทัพมงคล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Public Policy ณ University of
Tasmania ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุนสวนตัว ไดศกึ ษาสําเร็จการศึกษา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแต
วันที่ 21 ตุลาคม 2553
3. นายธนเชษฐ วิสัยจร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
รัฐศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดศกึ ษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริญญา
จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจําปงบประมาณ 2554
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมทราบเกีย่ วกับ
การไดรับจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่งเปนทุนที่จัดสรรใหกบั สวนราชการที่เกีย่ วของกับ
นโยบายเปาหมาย (Policy Theme) และรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนตามนโยบายและเปาหมาย (Policy Theme) : การเสริมสรางความเขมแข็งอยางตอเนือ่ ง
ยั่งยืนของกลไกพืน้ ฐานภาครัฐ จํานวน 6 ทุน ดังนี้
ทุนที่
1
2
3
4
5-6

ลักษณะทุน
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ
ทุนสนับสนุนการศึกษา
ของคนพิการ

ประเภททุน
บุคคลทั่วไป

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร (Geography)

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ความสัมพันธระหวางประเทศ
(International Relations)
การจัดการและองคการ
(Management & Organizations : MO)
ประวัติศาสตร (History)

บุคคลทั่วไป

Disability Studies

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

/สําหรับ...

- 13 สําหรับการคัดเลือกผูรับทุนประเภททุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. จะแจง
มหาวิทยาลัยดําเนินการประมาณเดือนมกราคม 2554 สวนประเภทบุคคลทั่วไป สํานักงาน ก.พ. จะเปน
ผูดําเนินการคัดเลือกประมาณเดือนมกราคม 2554 เชนเดียวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การจัดสรรทุนโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมทราบวา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจดั สรรทุนภายใตโครงการสงเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรสายผูสอนของมหาวิทยาลัย 69 แหง ใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น และยกระดับขีดความสามารถ
ในการผลิตผลงานวิจยั ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ภายใตทุนโครงการดังกลาวแบงเปนกิจกรรมทุนศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในประเทศ จํานวน 5 ทุน และทุนทําวิจยั ณ ตางประเทศ จํานวน 2 ทุน เพือ่ ใหการดําเนินการคัดเลือก
ผูรับทุนเปนธรรมและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงนําเสนออธิการบดีพจิ ารณา
ปฏิทินการปฏิบัติงานและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูรบั ทุน บัดนี้ การคัดเลือกผูรบั ทุนเสร็จสิ้นแลว จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบรายชื่อผูรบั ทุนโครงการสงเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ดังนี้
1. ทุนศึกษาปริญญาเอกในประเทศ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล
นายธวมินทร เครือโสม
นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ
นายคําลา มุสิกา
นางสาวดารุณี พุมแกว
นางสาวพิสมัย ศรีเนตร

สังกัด
คณะบริหารศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร

2. ทุนทําวิจัย ณ ตางประเทศ
ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

- ไมมีผูสมัคร -

มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.5 การเตรียมความพรอม…
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สืบเนื่องจาก รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่
ประชุมทราบการเตรียมความพรอมในการปรับระบบบริหารงานบุคคล (ระบบแทง) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีมติรับทราบ นั้น
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเรียนเชิญ คุณโอภาส
เขียววิชัย อดีตที่ปรึกษาดานระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มารวมประชุมชี้แจงการ
ปรับระบบบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีผูเขารับฟงการชี้แจง จํานวน 99 คน
รายละเอียดเปนไปตามที่ไดนําเสนอในการประชุมคราวกอน ยกเวน เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมใหไดรับเงินประจําตําแหนงระดับเดียว เปน ไดรับเงินประจําตําแหนงเปน 2 ระดับ
โดยดูจากฐานเงินเดือนของผูท ี่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย
3,500 , 5,600 บาท
รองศาสตราจารย
5,600 , 9,900 บาท
ศาสตราจารย
13,000 , 15,600 บาท
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ หากมีความคืบหนาเปนประการใดจะเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การรับตัดโอนอัตราขาราชการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งให รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2556 นัน้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับความอนุเคราะหตดั โอนอัตรา ของ รองศาสตราจารยธาดา
สุทธิธรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแกน มาสังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามความในมาตรา 28 และมาตรา 32 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กอปรกับ กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550
เนื่องจากผูปฏิบตั ิงานยังขาดความเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการ
ตาม กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งให
/ดํารงตําแหนง...

- 15 ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จึงเปนเหตุใหการดําเนินการมีความลาชา และ
ทําใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมสามารถขอรับเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งไมสามารถจัดตั้งงบประมาณหมวดเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดทัน
อยางไรก็ตามในระหวางนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดเรงดําเนินการเพื่อให
การรับตัดโอนอัตรา ของ รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม แลวเสร็จโดยเร็ว ดังนี้
1. จัดทําคําสั่งรับตัดโอนอัตราขาราชการมาดํารงตําแหนงผูบริหารในตาง
สถาบันอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแกน มาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. จัดทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขอรับตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
3. จัดทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบกําหนด
ตําแหนงและจํานวนตําแหนงใหไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
4. จัดทําหนังสือถึงกองคลัง และกองแผนงาน เพื่อรับทราบเหตุของความลาชา และ
ดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของตอไป
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จะไดเรงดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
2553 ของ รองศาสตราจารยธาดา สุทธิธรรม ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยบริหารทรัพยากรมนุษย จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
อนึ่ง ประธานไดแจงตอที่ประชุมเพื่อทราบเพิ่มเติมวา ไดแจงให รองศาสตราจารยธาดา
สุทธิธรรม รับทราบขอมูลแลว และมหาวิทยาลัยจะพยายายามแกปญหาใหแลวเสร็จโดยเร็ว
4.7 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2554 ดังนี้
ครั้งที่
วันที่จดั
วันที่
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...

- 16 ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดแจงเวียนปฏิทินการประชุมดังกลาวขางตนให
หนวยงานตางๆ ทราบแลว เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ หากหนวยงานของทาน
ประสงคจะสงเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุม ขอไดโปรดสงเรื่องพรอมเอกสารที่เกี่ยวของกอนกําหนดการประชุมใน
แตละครั้งไมนอ ยกวา 2 สัปดาห เนื่องจากตองสงเอกสารใหคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

อนึ่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการแกไของคประกอบ
คณะกรรมการประเมินผลการสอน เนื่องจากมีขอกําหนดวา ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนบุคคลภายนอกโดยเลือกจาก
บัญชีรายชื่อทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งบางสาขามีผูทรงคุณวุฒินอยรายทําใหเปนปญหา
ตอการตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลการสอน สงผลใหการดําเนินการลาชา ที่ประชุมจึงมอบหมายให
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ตรวจสอบประกาศหลักเกณฑที่เกี่ยวของ หากสามารถแกไขได ใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แกไข
องคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการสอนตอไป
4.8 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก จํานวน 8 ราย ดังนี้
เงินงบประมาณ
1. นางสาวสุดารัตน เหมกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย เลขที่
232 อัตราคาจางเดือนละ 10,291 บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร
ลาออกตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553
2. นางสาวชุติกาญจน พิลาศรี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย เลขที่
160 อัตราคาจางเดือนละ 12,674 บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446 บาท สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ลาออกตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
3. รองศาสตราจารยวรรณา ประยุกตวงศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
รองศาสตราจารย เลขที่ 14 อัตราคาจางเดือนละ 13,110 บาท สวัสดิการเดือนละ 7,420 บาท สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ คณะบริหารศาสตร ลาออกตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553
4. นายแพทยวัฒนา พรรณพาณิช พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
เลขที่ 498 อัตราคาจางเดือนละ 13,690 บาท สวัสดิการเดือนละ 7,420 บาท สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ลาออกตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
/เงินรายได…

- 17 เงินรายได
5. นางธัญญพัทธ ดวงปากดี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงบุคลากร เลขที่
374 อัตราคาจางเดือนละ 9,712 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท สังกัดคณะนิติศาสตร ลาออกตั้งแตวนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2553 เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงบุคลากร 3 สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสาวฐิตารัตน 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 ลาออกตั้งแตวนั ที่ 1
ตุลาคม 2553
8. นางสาวปณิตา วจีกมล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน เลขที่ 150 อัตราคาจางเดือนละ 10,191 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ คณะบริหารศาสตร ลาออกตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เพื่อประกอบอาชีพอื่น
พรอมนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ไดสรุปสถิติการลาออกของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตป 2543 -2553 มาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจําป พ.ศ. 2554
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุมพิจารณา
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจําป พ.ศ. 2554 เปนวันอังคารสัปดาหที่สามของทุกเดือน ดังนี้
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่

1/2554
2/2554
3/2554
4/2554
5/2554

วัน เดือน ป
วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554***
/ครั้งที่ 6…
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ครั้งที่
ครั้งที่ 6/2554
ครั้งที่ 7/2554
ครั้งที่ 8/2554
ครั้งที่ 9/2554
ครั้งที่ 10/2554
ครั้งที่ 11/2554
ครั้งที่ 12/2554
หมายเหตุ *** ตรงกับวันวิสาขบูชา
มติที่ประชุม

วัน เดือน ป
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เห็นชอบ

5.2 การพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการจัดสรร
เงินยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอทีป่ ระชุมพิจารณา
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการจัดสรรเงินยืมสวัสดิการเพือ่ การศึกษา ดังนี้
กอนป 2548 อธิการบดีเปนผูอนุมัติใหบุคลากรยืมเงินเพือ่ เปนคาใชจายในการศึกษา
ตอมาในป 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจดั ใหมสี วัสดิการเงินยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู และมีคุณวุฒิสูงขึ้น โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใหยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2548 และไดมกี าร
ยกเลิกและใหถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใหยืมเงิน
สวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2551 แทน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

/ขั้นตอน…

- 19 ขั้นตอนการขออนุมตั ิยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา

/ขั้นตอน...

- 20 ขั้นตอนการชดใชคนื เงินยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีลูกหนี้เงินยืมสวัสดิการเพือ่ การศึกษา ประมาณ 190 คน
จําแนกไดดังนี้
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) ศึกษาระดับ…

- 21 3) ศึกษาระดับปริญญาโท 96 คน
สําเร็จการศึกษาแลว 35 คน
4) ศึกษาระดับปริญญาเอก 7 คน
สําเร็จการศึกษาแลว 2 คน
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
1) ผูประสงคจะยืมเงินสวัสดิการไมปฏิบัติตามขั้นตอน เชน นําเสนอเรือ่ งเองโดยไม
ผานโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
2) การจัดทําสัญญากูยืมเงินไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
3) การใชคืนเงินยืมไมเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญา
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1) ทบทวนขั้นตอนการขออนุมตั ิและการใชคนื เงินยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา
2) กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาใหม โดย
2.1 เสนอใหมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการ
จัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษา
2.2 กําหนดการยื่นเรื่องเพื่อขออนุมัติยืมเงินสวัสดิการเพือ่ การศึกษาปละ 2
ครั้ง คือ ชวงเดือนมิถนุ ายนและเดือนตุลาคมของทุกป
2.3 เสนอกองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับสวัสดิการดานนี้
3) ระหวางพิจารณาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใหมยังไมเรียบรอย ตองดําเนินการ
อยางไร
เอกสารประกอบการประชุม
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัตกิ ารใหยืมเงิน
สวัสดิการเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2551
2. แบบคํารองขอยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
มติที่ประชุม
8/2553 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เพื่อรับทราบการดําเนินการและปญหาตางๆ ของการดําเนินการใน
เรื่องดังกลาว ดังนัน้ ที่ประชุมจึงเห็นชอบตามที่ประธานนําเสนอคือ
1. ใหระงับการยืมไวจนกวาการแกไขหรือการจัดทําระเบียบ/ประกาศรองรับการยืมเงิน
สวัสดิการฯ จะเปนไปดวยความเรียบรอย
2. สําหรับผูทไี่ ดรับการอนุมตั ิยืมเงินแลวใหรอมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2553 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
3. สําหรับผูทสี่ ําเร็จการศึกษาแลวทุกรายใหการชําระคืนเงินยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญา
ยืมเงิน
/5.3 หารือการ...

- 22 5.3 หารือการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการสายสนับสนุนเปนสายวิชาการ
ดวย คณะวิทยาศาสตร แจงเพิ่มวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ นายพิชติ โสภากันต ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 ระดับ 5 และขอหารือการเปลีย่ นตําแหนง จาก ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 5
ระดับ 5 เปน ตําแหนงอาจารย
การดําเนินการของมหาวิทยาลัย
1. กรณีเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
- โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ดําเนินการแลว
2. กรณีหารือการเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารย
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1) นายพิชิต โสภากันต ไดรับอนุมตั ิใหศึกษาตอระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสาร-อาทิตย) ตั้งแตปการศึกษา 1/2547 สําเร็จ
การศึกษาตั้งแตวันที่ 18 มิถนุ ายน 2553 และนายพิชิตฯ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารยตอหัวหนาภาควิชา
2) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551
“ระเบียบวาระที่ 4.1.2 นโยบายและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา
2552 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในกรณีดังตอไปนี้
ขอ 1. - 4. ...ฯลฯ...
ขอ 5. เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความรูและความรวมมือทาง
วิชาการจากสถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนตอคุณภาพการศึกษาทั้งดานการเรียน
การสอน และการวิจยั ตลอดจนความโปรงใสในการบริหารจัดการ ดังนัน้ นับตั้งแตปก ารศึกษา 2551 เปนตนไป
ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังตอไปนี้
5.1 พิจารณางดการอนุมัติใหอาจารยประจําและบุคลากรศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคณะที่ตนปฏิบัติงาน
5.2 พิจารณาหลีกเลี่ยงรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเขาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย”
3) ปจจุบันมีขา ราชการและพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเขาศึกษากอนสภามหาวิทยาลัยมีมติ จํานวน 15 คน ดังนี้
ตําแหนงอาจารย
1) นักเรียนทุน จํานวน 11 คน
2) ทุนสวนตัว จํานวน 2 คน
/ตําแหนงสายสนับสนุน…

- 23 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.ครั้งที่ 7/2548 หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สาย ข/ค เปนสาย ก
3. รายงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2551
มติที่ประชุม
เนื่องจากเปนการขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จากตําแหนงชางเครื่อง
คอมพิวเตอร 5 ระดับ 5 เปนตําแหนงอาจารย จึงเห็นควรรอหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหมจาก ก.พ.อ. เมื่อมีหลักเกณฑและวิธีการชัดเจนแลวจึงให โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
นําเขามาพิจารณาอีกครั้ง
อนึ่ง มอบหมายให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอขอทบทวนมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. จะยกเลิกหรือจะคงไว เนื่องจากมีนักเรียนทุนจํานวนหนึ่งที่เขาศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จะใหมีผลยอนหลังกับผูท ี่เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กอนมีมติหรือไม
3. จะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางไร
5.4 เปลี่ยนตําแหนงบุคลากร
5.4.1 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการสายสนับสนุนเปนสายวิชาการ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2553 มีมติใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ นําเสนอเหตุผลความจําเปน และขอมูลของ
นายประสิทธิ์ พวงบุตร เพื่อประกอบการยาย โดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจาย เพื่อ
เปลี่ยนตําแหนงเปนอาจารย คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ซึ่งคณะศิลปประยุกตฯ ไดนําเสนอขอมูลดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1) อนุมัติใหยายโดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายประสิทธิ์ฯ ไปสังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
/2) กรณี...

- 24 2) กรณีเปลี่ยนตําแหนงใหดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 7/2548 เปลี่ยนตําแหนงสาย ข/ค เปน ก
บัดนี้ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ สงผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่
สอนเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการราย นายประสิทธิ์ พวงบุตร จาก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ระดับ 8
ชํานาญการ เปน ตําแหนงอาจารย ระดับ 8 ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553
จึงสรุปรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการเสนอตอที่ประชุม ดังตอไปนี้
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียน การสอนของคณะ
2. ผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะแลว
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา

3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แลวใหทดลองปฏิบัติหนาที่สอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา

ขอมูล นายประสิทธิ์ พวงบุตร และคณะกรรมการประเมิน
- การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ตั้งแต 19 มีนาคม 2541 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะศิลปประยุกตและการออกแบบใหความเห็นชอบ
- ก.บ.บ.พิจารณา ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553
มีมติใหยายฯ เพื่อทดลองปฏิบัติหนาที่สอนไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา ตามมติ ก.บ.บ.7/2548
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนปการศึกษา 1/2553
ตั้งแตวันที่ 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
- คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 146/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 ใหนายประสิทธิ์ฯ ไปปฏิบัติงาน
สอน ณ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เปนบางเวลา คือ 2 วัน/สัปดาห (วันจันทรและวันพฤหัสบดี) โดย
ปฏิบัติหนาที่สอน 2 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 2001 324 วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1
2. รายวิชา 2001 313 วิชาเทคนิคการเสนองาน 2
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป (ปการศึกษา 2/2552)

/ประเด็นเสนอ...

- 25 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อใหการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงบุคคลดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองและเหมาะสม มีนักเรียนทุน
จํานวนหนึ่งที่เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา ดังนี้
1. การนับระยะเวลาการสอนใหนับตัง้ แตเมือ่ ใด
1.1 นับจากวันที่ ก.บ.บ.มีมติใหทดลองปฏิบตั ิหนาที่สอน คือ 19 สิงหาคม 2553
หากนับระยะเวลาตามขอ 1.1 จะเปนการดําเนินการที่ถูกตองตามขั้นตอนของมติ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 7/2548 ฉะนั้น ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่สอนจึงยังไมครบ 1 ภาคการศึกษา จึงขออนุมัติสง
เรื่องคืนเพื่อใหคณะประเมินผลการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 2/2553 ทั้งนี้ วันแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงอาจารย
ตองไมกอนวันที่คณะกรรมการประเมินมีความเห็นใหผา นการประเมิน
หรือ
1.2 นับจากวันที่มีคําสั่งแตงตัง้ กรรมการประเมินคือ 31 พฤษภาคม 2553
แมวาจะเปนระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่สอนจริง แตเปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตาม
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 7/2548 และอาจเปนกรณีตัวอยางในอนาคตได
ขอมูลประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่สอนบุคคลดังกลาว
ตั้งแตวนั ที่ 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 แตงตั้งวันที่คณะกรรมการประเมินมีความเห็น คือ 1 ตุลาคม 2553 หรือ
2.2 วันที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุม
ใหนับระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหนาที่สอน นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมีมติใหทดลองปฏิบัตหิ นาที่สอน คือ 19 สิงหาคม 2553 สวนวันแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงอาจารย ตองไมกอน
วันที่คณะกรรมการประเมินมีความเห็นใหผานการประเมินและเปนไปตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม ทั้งนี้
มอบหมายให โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ รวบรวมขอมูลขั้นตอนการดําเนินการที่ผานมา แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนขัน้ ตอนการดําเนินการ การแตงตั้งกรรมการประเมินและ
วันที่แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง เปนตน
5.4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดพจิ ารณาอนุมัตกิ รอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงตามที่คณะ/
หนวยงานไดเสนอรวม 50 อัตรา นั้น
/คณะกรรมการ…

- 26 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2552 มีมติใหดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงดวยการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ตอมา มีขาราชการและพนักงานยื่นเรื่องขอพิจารณาทบทวน
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2552 โดยใหเหตุผลวา หนวยงานไดยนื่ แจงความประสงคเปลี่ยนตําแหนงกอนที่จะมีขอบังคับฯ
และมติใหชะลอเรื่องการเปลี่ยนตําแหนง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2553 จึงมีมติใหยกเลิกมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2552 และใหดาํ เนินการ ดังนี้
1) การเปลี่ยนตําแหนง ตองอยูภายใตกรอบอัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อนุมัติไว และใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวตาม มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2548 และครั้งที่
10/2549
2) วันที่อนุมัตใิ หเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียนื่ เรื่องกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ใหไดรับการเปลี่ยนตําแหนง
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
2.2 กรณียนื่ เรื่องภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ใหไดรับการเปลี่ยนตําแหนง
ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรับเรื่อง แลวแตกรณี
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เนื่องจากคณะ/หนวยงานตางๆ ไดยื่นเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงาน
ไว 12 ราย ซึ่ง โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบขอมูลแลว ดังนี้
1) การเปลี่ยนตําแหนงเปนไปตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมตั ิไว
2) หนวยงานตนสังกัดไดดําเนินการตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2548 และครั้งที่ 10/2549
3) คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานแลว มีความเห็นใหผานประเมินทุกราย
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จึงขอเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและพนักงานจํานวน 13 ราย เปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีหนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
จํานวน 4 ราย
2) กรณีหนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
จํานวน 9 ราย
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 กรอบตําแหนงวางสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว
/เอกสารหมายเลข 2...

- 27 เอกสารประกอบการประชุม (ตอ)
เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง
เอกสารหมายเลข 3 กรณีหนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
จํานวน 4 ราย
เอกสารหมายเลข 4 กรณีหนวยงานยื่นความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
จํานวน 9 ราย
5.4.2.1 กรณีหนวยงานยืน่ ความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
มีจํานวน 4 ราย และตนสังกัดไดดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว หากไดรับอนุมัติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล จะไดรับการเปลีย่ นตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ดังตอไปนี้
1) กองแผนงาน เสนอขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนง นางทัศนีย ปญญา ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร 5 เปน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 5 ปฏิบัติงานของ
วิทยาเขตมุกดาหาร จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ

ขอมูล นางทัศนีย ปญญา และดําเนินการ

การดํารงตําแหนง
บรรจุตําแหนงพนักงานธุรการ 2 เมือ่ วันที่ 15 ก.พ. 2536
- ปจจุบนั ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5
รวมอายุราชการ 17 ปเศษ (นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553)
- มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สอดคลองกับตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ตั้งแตป 2549 - ปจจุบัน
คุณวุฒิ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(บัญชี)
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
1. กจ.รับเรือ่ งจากหนวยงานตนสังกัด : 30 ต.ค.2552
มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
2. กองแผนงานไมไดรบั อนุมัตกิ รอบจากสภาฯ แตขอยืมกรอบ
1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
จากงานสารบรรณ กองกลาง (อนุมัตโิ ดย ก.บ.บ. ครั้งที่ 4/2553)
2. ผูบังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรือ่ งตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการประเมินและ 3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : วันที่ 9 เม.ย. 2553
4. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 15 มิ.ย.2553
ความเห็นของกรรมการทุกทาน
5. กรรมการประชุมเปลี่ยนตําแหนง : 9 ก.ค. 2553
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
6. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี สงผลการประเมิน ให กจ.
มติ ก.บ.บ.ครัง้ ที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิม่ เติม
31 ส.ค.2553
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
ผลการประเมิน
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพือ่ เสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอตั รากําลัง โดยมี 1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดี
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี
ความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.อนุมัติ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพือ่ เปลี่ยนตําแหนงตอไป
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรบั ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

/ขอมูล นางทัศนีย…

- 28 หลักเกณฑ และวิธีการ
มติครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบอัตรากําลังที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรบั การเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรบั การเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ยนื่ ที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรือ่ ง แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางทัศนีย ปญญา และดําเนินการ
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 เห็นควรใหปรับเปลี่ยน เนือ่ งจากมีผลงานและ
ปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมและดี
คนที่ 2 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนได เนื่องจากมีปริมาณงานและ
มีความสามารถเพียงพอ
คนที่ 3 เห็นควรใหเปลี่ยนตําแหนงได เนือ่ งจากมีความสามารถ
และปริมาณงานที่เหมาะสม
คนที่ 4 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเพือ่ ใหสอดคลองกับ
ภาระงานทีป่ ฏิบตั ิ

อนุมัติ

2) งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา เสนอขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนง นางเสาวนิตย
มีสวัสดิ์ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูปฏิบัตงิ านบริหาร 5 เปน ตําแหนงนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 5 สังกัดงานกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ

ขอมูล นางเสาวนิตย มีสวัสดิ์ และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - บรรจุตําแหนงพนักงานธุรการ 2 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2538
งานสารบรรณ กองกลาง
และคุณวุฒิทางการศึกษา
- ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 งานกิจการนักศึกษา
คุณวุฒิ
รวมอายุราชการ 14 ป เศษ (นับถึง 30 เม.ย. 2553 )
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานีต้ ามมาตรฐาน
- ยายไปปฏิบัติงานเปนการประจําที่งานกิจการนักศึกษา
กําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 - ปจจุบัน
คุณวุฒิ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. กจ.รับเรื่องจากหนวยงานตนสังกัด : 21 พ.ย. 2549 ยื่นขอ
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ปรับเปลี่ยนเปนเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ของหนวยงาน
2. ไปปฏิบัติงานประจํางานกิจการนักศึกษา 21 พ.ค.2550
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. งานกิจนักศึกษาขออนุมัติสภาอนุมัติกรอบนักแนะแนวการศึกษา
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
และอาชีพ จํานวน 3 ตําแหนงเพือ่ เปลี่ยนตําแหนง
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 21 พฤษภาคม 2553
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

/ขอมูล นางเสาวนิตย(ตอ)...

- 29 หลักเกณฑ และวิธีการ
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดให
เสนอเหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอม
รายละเอียดการวิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการ
วิเคราะหอัตรากําลัง โดยมีความเห็นของกองแผนงาน
ประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.อนุมัติ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนงใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั
เรื่อง แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางเสาวนิตย มีสวัสดิ์ และการดําเนินการ
5. งานกิจการนักศึกษาขอแตงตั้งกรรมการประเมินฯ 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. ผูขอรับการประเมินสงคูมือการปฏิบัติงานฉบับปรับปรุง
: 16 ส.ค.2553
10. กรรมการประเมิน : 30 ส.ค.2553
11. งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สงผลการ
ประเมิน ให กจ. วันที่ 7 ก.ย. 2553
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดี
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 - 5 มีความเห็นสมควรใหเปลี่ยนตําแหนงเปน
นักแนะการศึกษาและอาชีพได

อนุมัติ

3) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เสนอขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนง นางสาวลภัส ยิง่ ยืน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร 5 เปน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 5 สังกัดศูนยพฒ
ั นาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

ขอมูล นางสาวลภัส ยิ่งยืน และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตําแหนงพนักงานธุรการ 2 งานสารบรรณ กองกลาง
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2536
- ยายไปปฏิบัติงานประจําที่วทิ ยาลัยแพทยฯ : 4 พ.ค. 2548
–ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ศูนยพัฒนาเด็ก วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข
รวมอายุราชการ 17 ป เศษ (นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553 )
คุณวุฒิ
- ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

/ขอมูล นางสาวลภัส(ตอ)...

- 30 หลักเกณฑ และวิธีการ
มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ของหนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียด
การวิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะห
อัตรากําลัง โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบ ดวย แลว
นําเสนอ ก.บ.บ.อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพือ่ เปลี่ยน
ตําแหนงตอไป
มติครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรบั การเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรบั การ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรือ่ ง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางสาวลภัส ยิ่งยืน และการดําเนินการ
1. กจ.รับเรื่องจากหนวยงานตนสังกัด : 4 พ.ค. 2550
2. สภาอนุมัตกิ รอบ 13 พ.ย.2552
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 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 อยูในเกณฑดี
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 - 5 มีความเห็นสมควรใหเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

อนุมัติ

4) กองคลัง เสนอขออนุมัตเิ ปลี่ยนตําแหนง นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

ขอมูล นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค และดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตาํ แหนงพนักงานการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 23
มิ.ย. 2546
- ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เมื่อวันที่ 1 เม.ย.
2550 - ปจจุบนั รวมอายุราชการ 6 ปเศษ(นับถึงวันที่ 30
เม.ย. 2553)

/ขอมูล นางสาวกิจรัดดา(ตอ)...

- 31 หลักเกณฑ และวิธีการ

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค และดําเนินการ
คุณวุฒิ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป(บัญชี)
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
1. กจ.รับเรื่องจากหนวยงานตนสังกัด : 1 พ.ย.2549
2. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553
5. ประชุมกรรมการประเมิน 2 ครั้ง ผลการประเมินเมือ่
วันที่ 31 ส.ค. 2553 ใหผานประเมิน
6. กองคลัง สงผลการประเมินให กจ. 17 พ.ย. 2553
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมี าก
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 เหมาะสมที่ทํางานดานการเงิน
คนที่ 2 เห็นควรใหผานการประเมิน
คนที่ 3 เห็นควรใหผานการประเมิน
คนที่ 4 เปนผูมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติ

5.4.2.2 กรณีที่หนวยงานยืน่ ความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 มี
จํานวน 9 ราย ซึ่งตนสังกัดไดดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว หากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในครั้งนี้ จะไดรับการเปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรับเรื่องแลวแต
กรณี ดังตอไปนี้
1) คณะเกษตรศาสตร เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ ราย นายสมชาย พละสาร จาก
ตําแหนงชางเทคนิค 5 เปน ตําแหนงวิศวกร 5 สังกัดสํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง ตั้งแตวนั ที่ 3
พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
/ขอมูล นายสมชาย...

- 32 หลักเกณฑ และวิธีการ

ขอมูล นายสมชาย พละสาร และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ - บรรจุ ตําแหนงนายชางเทคนิค 2 เมื่อ 12 พ.ย. 2533
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปจจุบันตําแหนงชางเทคนิค 5 อายุราชการ 19 ปเศษ
คุณวุฒิ
(นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553)
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานีต้ ามมาตรฐานกําหนด - คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
ตําแหนงวิศวกร ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2551 - ปจจุบัน
คุณวุฒิ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สรุป เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานตําแหนง
วิศวกร
มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการประเมิน ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
และความเห็นของกรรมการทุกทาน
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
4. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงยื่นเอกสารและผลงานครบถวนตอ
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ คณะ : 3 พฤษภาคม 2553
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ 5 แตงตั้งกรรมการประเมิน : 24 พ.ค.2553
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง 6 กรรมการประเมิน : 13 ก.ย. 2553
7 คณะเกษตรศาสตร สงผลการประเมิน ให กจ. 15 ก.ย. 2553
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
ผลการประเมิน
มติครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดี
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
ความเห็นของกรรมการ
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
คนที่ 1 - 4 มีความเห็นวา นายสมชาย พละสาร เปนผูมี
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
ความสามารถ ตลอดจน ปริมาณภาระงาน เหมาะกับตําแหนง
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
วิศวกร จึงเห็นควรเปลี่ยนตําแหนงใหเปนวิศวกร
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

อนุมัติ
/ 2) คณะเกษตรศาสตร...

- 33 2) คณะเกษตรศาสตร เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นตําแหนง นางกัลยา ธีระพงษธนากร ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 เปน ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 5 สังกัด
สํานักงานคณบดี ตั้งแตวนั ที่ 3 พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ของหนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน ผลการประเมิน
และความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

ขอมูล นางกัลยา ธีระพงษธนากรและการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 เมือ่ วันที่ 11 พ.ย.2528
- รับโอนมาบรรจุ ม.อุบลฯ ตั้งแต 1 ก.พ. 2537
รวมอายุราชการ 24 ปเศษ (นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553 )
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 ปจจุบนั
คุณวุฒิ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4 ผูขอเปลี่ยนตําแหนงยื่นเอกสารและผลงานครบถวนตอ
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 อยูในเกณฑดี
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 - 4 มีความเห็นวา นางกัลยา ธีระพงษธนากร
เปนผูมีความเหมาะสม และมีทกั ษะในการพัฒนางาน
ประสานงานระหวางหนวยงาน ไดรับความชัดเจน และเปนผู
ประสานงาน ที่ดี จึงเห็นควรเปลี่ยนตําแหนงใหเปน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

/มติที่ประชุม…

- 34 มติที่ประชุม

อนุมัติ

3) คณะเกษตรศาสตร เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นตําแหนง นางนงนิตย ครองก่ํา ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร 5 เปน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 สังกัด
สํานักงานคณบดี ตัง้ แตวนั ที่ 3 พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการประเมิน
และความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ

ขอมูล นางนงนิตย ครองก่ํา และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 เมื่อ 10 มิ.ย.2534
- ปจจุบนั ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5
รวมอายุราชการ 18 ปเศษ (นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553)
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551
- ปจจุบัน
คุณวุฒิ
- ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาวัดผลการศึกษา
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงยื่นเอกสารและผลงานครบถวนตอ
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 อยูในเกณฑดี
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก

/ขอมูล นางนงนิตย(ตอ)...

- 35 หลักเกณฑ และวิธีการ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางนงนิตย ครองก่ํา และการดําเนินการ
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 - 4 มีความเห็นวา นางนงนิตย ครองก่ํา เปนผูมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีภาระงาน
ปริมาณงานมากพอ จึงเห็นควรเปลีย่ นตําแหนงใหเปน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

อนุมัติ

4) คณะเกษตรศาสตร เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นตําแหนง นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร 5 เปน ตําแหนงวิชาการพัสดุ 5 สังกัด
สํานักงานคณบดี ตั้งแตวนั ที่ 3 พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป

ขอมูล นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตําแหนงพนักงานธุรการ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2537
- ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบตั ิงานบริหาร 5
รวมอายุราชการ 15 ปเศษ (นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553 )
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2547 - ปจจุบัน
คุณวุฒิ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การ
บัญชี)
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงยื่นเอกสารและผลงานครบถวนตอ
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)...

- 36 หลักเกณฑ และวิธีการ
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ และการดําเนินการ
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมี าก
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 - 4 มีความเห็นวา นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ
เปนผูมีความรับผิดชอบ และปฏิบัตงิ านเหมาะสมกับตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ความรูความสามารถ จึงสมควรไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนงใหเปนนักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

5) คณะเกษตรศาสตร เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นตําแหนง นายลิขติ ปานพรม ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร 3 เปน ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 สังกัด
สํานักงานคณบดี ตัง้ แตวนั ที่ 3 พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก.พ.อ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

ขอมูล นายลิขิต ปานพรม และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตําแหนงเจาหนาทีพ่ ิมพดดี 1 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2536
- ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 3
รวมอายุราชการ 17 ปเศษ(นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553)
- คณะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมภาระหนาที่
ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตั้งแต 1 ตุลาคม
2551 - ปจจุบัน
คุณวุฒิ
- ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. คณะขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงยื่นเอกสารและผลงานครบถวนตอ
คณะ : 3 พฤษภาคม 2553

/ขอมูล นายลิขิต(ตอ)...

- 37 หลักเกณฑ และวิธีการ
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นายลิขิต ปานพรม และการดําเนินการ
5. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 24 พ.ค.2553
6. กรรมการประเมิน : 13 ก.ย. 2553
7. คณะเกษตรศาสตร สงผลการประเมิน ให กจ. 15 ก.ย. 2553
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมี าก
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 - 4 มีความเห็นวา นายลิขิต ปานพรม เปนผูม ีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงมี
คุณลักษณะและความสามารถ จึงสมควรไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนงใหเปนนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อนุมัติ

6) สํานักวิทยบริการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางวริชาวรรณ คํามุลตรี ขาราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษา จาก ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 เปน ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 5 สังกัดฝายผลิต
และบริการเอกสาร ตั้งแตวนั ที่ 5 กรกฎาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ

ขอมูล นางวริชาวรรณ คํามุลตรี และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
คุณสมบัติ
-บรรจุตําแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 2 เมื่อ 5 ก.ย.2539
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
-ปจจุบันชางเครื่องคอมพิวเตอร 5
รวมอายุราชการ 13 ปเศษ (นับถึงวันที่ 31 พ.ค. 2553)
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร คุณวุฒิ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

/ขอมูล นางวริชาวรรณ(ตอ)...

- 38 -

หลักเกณฑ และวิธีการ
มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางวริชาวรรณ คํามุลตรี และการดําเนินการ
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. สํานักขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ. ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553
5. กรรมการประเมิน : 9 ก.ค. 2553
6. สํานักวิทยบริการสงผลการประเมิน ให กจ. 24 ส.ค. 2553
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดี
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงได เพราะมี
ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
และเปนผูมีความรูความตั้งใจทํางาน สําหรับเอกสาร
ประกอบการประเมินมีความสมบูรณ และเหมาะสม
คนที่ 2 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงได
คนที่ 3 มีความเห็นวาเปนผูมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงทีป่ รับ ประสบการณและ
การแกไขปญหาในงานอยูในระดับดี เห็นควรสงเสริมการ
พัฒนาความรูในงานดานวิชาการคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
คนที่ 4 มีความเห็นวาเปนผูมีความรูเฉพาะตําแหนงอยูใน
เกณฑดีและการแกไขเอกสารอยูในรูปแบบเดียวกัน และ
แกไขใหทันเวลา และเห็นชอบสงเสริมใหศักยภาพความรู
สงเสริม หรือฝกอบรม ตามสมควร
คนที่ 5 มีความเห็นวาผูขอรับการประเมินเปนผูท ี่มี
ความสามารถเหมาะสมเห็นควรใหเปลี่ยนตําแหนง

อนุมัติ

7) สํานักวิทยบริการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางปริญญา บุญศรัทธา ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 5 เปน ตําแหนงบรรณารักษ 5 สังกัดฝายหอสมุด ตัง้ แตวนั ที่
17 พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้

/ขอมูล นางปริญญา...

- 39 หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ของหนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรบั การ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

มติที่ประชุม

ขอมูล นางปริญญา บุญศรัทธา และดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตําแหนงหองสมุด 2 เมือ่ วันที่ 5 ม.ค. 2538
- ปจจุบันตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 5
รวมอายุราชการ 15 ปเศษ(นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553 )
คุณวุฒิ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารนิเทศศาสตร
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงบรรณารักษ
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. สํานักขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553
5. กรรมการประชุมประเมินเปลี่ยนตําแหนง : 27 ส.ค. 2553
6. สํานักวิทยบริการสงผลการประเมิน ให กจ. 6 ก.ย. 2553
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมี าก
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดีมาก
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 มีความเห็นวา ผูป ฏิบตั ิงานมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนง จึงเห็นใหผานการประเมินเพื่อ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงบรรณารักษ
คนที่ 2 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงจากพนักงาน
หองสมุด เปนตําแหนงบรรณารักษ
คนที่ 3 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
บรรณารักษ
คนที่ 4 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ
คนที่ 5 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ

อนุมัติ
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- 40 8) สํานักวิทยบริการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางรุงลาวัลย ลิ่วชวโรจน ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 5 เปน ตําแหนงบรรณารักษ 5 สังกัดฝายฝายหอสมุด ตัง้ แต
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และ
คุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงาน
ผลการประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภ ายใตกรอบ
อัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการ
เปลี่ยนตําแหนง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรื่อง
แลวแตกรณี

ขอมูล นางรุงลาวัลย ลิ่วชวโรจน และการดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตําแหนงหองสมุด 2 เมือ่ วันที่ 24 ก.ย. 2539
- ปจจุบันผูป ฏิบตั งิ านหองสมุด 5
รวมอายุราชการ 13 ปเศษ (นับถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553)
คุณวุฒิ
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาบรรณารักษ
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงบรรณารักษ
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. สํานักขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
4. แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553
5. กรรมการประเมิน : 6 ก.ย. 2553
6. สํานักวิทยบริการสงผลการประเมิน ให กจ. 9 ก.ย.
2553
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดี
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 มีความเห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะที่จะมีการ
ปรับตําแหนงเปนบรรณารักษ
คนที่ 2 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงจากพนักงาน
หองสมุด เปนตําแหนงบรรณารักษ
คนที่ 3 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
บรรณารักษ
คนที่ 4 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ
คนที่ 5 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุดเปนตําแหนงบรรณารักษ
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9) สํานักวิทยบริการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นายอดิศักดิ์ กิจแสวง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูปฏิบัตงิ านโสตทัศนศึกษา เปน ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝาย
เทคโนโลยีทางการศึกษา ตัง้ แตวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จึงสรุปขอมูลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ และวิธีการ
คุณสมบัติ
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิ
- ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
1. ผูบ ังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
2. ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานแตงตั้งกรรมการประเมิน
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการประเมินและ
ความเห็นของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เพิ่มเติม
- หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงหนวยงานในสังกัดใหเสนอ
เหตุผลและความจําเปนของการเปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหงานเพื่อเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา และการวิเคราะหอัตรากําลัง
โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวย แลวนําเสนอ ก.บ.บ.
อนุมัติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
1. การเปลี่ยนตําแหนง ใหใชวิธีการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ กําหนดไว ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองอยูภายใตกรอบอัตรากําลังที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความเห็นชอบ
2. วันทีอ่ นุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง
2.1 กรณียื่นกอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรับการเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2.2 กรณียื่นภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ใหไดรบั การเปลี่ยน
ตําแหนง ณ วันที่ยนื่ ที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดีรบั เรือ่ ง แลวแตกรณี

ขอมูล นายอดิศักดิ์ กิจแสวง และดําเนินการ
การดํารงตําแหนง
- บรรจุตาํ แหนงนายชางอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 17
ม.ค. 2543
- เปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่
17 เม.ย.2549 - ปจจุบนั รวมอายุราชการ 9 ปเศษ(นับ
ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553)
คุณวุฒิ
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
สรุป เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1. สภาอนุมัตกิ รอบสําหรับเปลี่ยนตําแหนง 13 พ.ย.2552
2. สํานักขออนุมัติ ก.บ.บ.เปดสอบตามมติ 10/2552 เสนอ
ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 มีมติใหใชวิธีการประเมินการเปลี่ยน
ตําแหนงตามที่กําหนดไวเดิม
3. กจ.แจงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 : 9 เมษายน 2553
แตงตั้งกรรมการประเมิน : 20 พ.ค.2553
4. กรรมการประเมิน : 26 ส.ค. 2553
5. สํานักวิทยบริการ สงผลการประเมิน ให กจ. 2 ก.ย.
2553
ผลการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑดมี าก
2. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล อยูในเกณฑดี
ความเห็นของกรรมการ
คนที่ 1 - 5 เห็นควรใหปรับเปลี่ยนตําแหนงได
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5.4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหชื่อตําแหนง
สอดคลองกับโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข แจง
ความประสงคขอเปลี่ยนตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหชื่อตําแหนงสอดคลองกับที่ ก.พ.อ.กําหนด
รวม 3 ราย ดังนี้
สังกัด/ชื่อ-สกุล
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงใหม
คณะศิลปประยุกตฯ
ครู
นักวิชาการอุตสาหกรรม
1.นายวิสิทธิ์ศกั ดิ์ อุทโท
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
ครู
นักวิชาการศึกษา
1. นางสาวปาณริญ ยิ่งรัตนสุข
ผูชวยวิจัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
2. นายวัชรพงษ แสงนิล
เนื่องจากการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 65/1
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไมไดออก
ขอบังคับดังกลาว จึงตองอนุโลมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 สําหรับกรณีใดที่มิไดกําหนดไว ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการเดียวกันกับขาราชการ
กรณีการเปลี่ยนตําแหนง ตองพิจารณาโครงสรางตําแหนง มาตรฐานกําหนดตําแหนง
และกรอบที่ใชในการเปลี่ยนตําแหนง แลวจึงดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. และ ก.พ.อ.กําหนด
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากโครงสรางตําแหนงตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนด
ตําแหนงปฏิบตั ิการวิชาชีพและตําแหนงบริหารทั่วไป พ.ศ. 2549 (สําหรับพนักงาน) และโครงสรางตําแหนงของ
ก.พ.อ. (สําหรับขาราชการ) พบวาไมมีตําแหนงนักวิชาการอุตสาหกรรม และผูชวยวิจยั ดังนี้
ตําแหนงปจจุบัน
ชื่อตําแหนง
ประกาศ ม.อบ.
ครู*
มี
ครู
มี

ก.พ.อ.
ไมมี
ไมมี

ขอเปลี่ยนเปนตําแหนง
ชื่อตําแหนง
ประกาศ ม.อบ.
นักวิชาการอุตสาหกรรม
ไมมี
มี
นักวิชาการศึกษา

ผูชวยวิจัย

ไมมี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ไมมี

ก.พ.อ.
ไมมี
มี

มี

มี

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

/ปจจุบัน...

- 43 ปจจุบัน คณะและหนวยงานตาง ๆ กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานทีไ่ มสอดคลองกับ
โครงสรางตําแหนงของพนักงานตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ และโครงสรางตําแหนงของ ก.พ.อ. เชน เจาหนาที่
ประกันคุณภาพ ผูชวยวิจยั ผูชวยสอน เจาหนาที่สงเสริมการวิจยั นายชางโยธา ซึ่งเปนปญหาในการกําหนด
ภาระงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนง และจะสงผลตอความกาวหนาของตําแหนงในอนาคต
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อใหการบริหารตําแหนงสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปดวย
ความเหมาะสม ชัดเจน และมีมาตรฐาน โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ชะลอ
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงสําหรับพนักงานทั้ง 3 ราย
2. ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ นําเสนอ ก.บ.บ. ปรับโครงสรางตําแหนงสําหรับ
พนักงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหสอดคลองกับโครงสรางตําแหนงของ ก.พ.อ.
3. ตําแหนงทีไ่ มสามารถจัดเขากับโครงสรางตําแหนงของ ก.พ.อ. ใหตนสังกัดพิจารณา
ภาระงานและความรูความสามารถของผูครองตําแหนง แลวเสนอขอมูลพรอมความเห็นในการปรับตําแหนงให
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เพื่อนําเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาตอไป
4. ตําแหนงทีจ่ ะขอเปลี่ยนตําแหนง ตองเปนไปตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพือ่
การเปลี่ยนตําแหนงแลวรวม 50 กรอบ
5. กรณีไมมกี รอบเปลี่ยนตําแหนง แตเปนกรอบอัตรากําลัง 4 ปที่มหาวิทยาลัยยังดําเนินการไม
แลวเสร็จ ใหหนวยงานดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงไดไมกอ นวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมติกรอบอัตรากําลัง 4 ป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอ
อนึ่ง รองคณบดีฝายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร เสนอใหพจิ ารณาเรื่องการปรับ
คาจางและสวัสดิการทั้งมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
5.5 ขออนุมัตยิ ืมกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม (ตําแหนงนักวิทยาศาสตร) ประจําป 2553
รองคณบดีฝายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติยืมกรอบตําแหนง
นักวิทยาศาสตร เพื่อใชในการเปลี่ยนตําแหนง นายประจักษ จันทรตรี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ สังกัดภาควิชาเคมี เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรไมไดขอ
อนุมัติกรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงไวและสภามหาวิทยาลัยยังไมอนุมัติกรอบอัตรากําลัง (แผน 4ป) ของ
มหาวิทยาลัย
/ขอมูลประกอบ…

- 44 ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คณะวิทยาศาสตร ไมไดขออนุมัติกรอบตําแหนงนักวิทยาศาสตรสําหรับการเปลี่ยน
ตําแหนงไว
2. กรอบอัตราเพื่อเปลี่ยนตําแหนงที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติแลวนั้น ไมมี
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรในทุกหนวยงาน
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อใหการเปลี่ยนตําแหนงเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 2 กรณี
1) ใหคณะวิทยาศาสตรสงเหตุผลความจําเปนให ก.บ.บ.พิจารณาแลวเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงเพิ่มเติม
2) ใหคณะวิทยาศาสตรรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบ 4 ป
ทั้งนี้ วันแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงใหมจะตองไมกอนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบ 4 ป
มติที่ประชุม
เนื่องจากหนวยงานตางๆ ไมมีกรอบอัตรากําลังวางมีเงินของตําแหนงนักวิทยาศาสตร
หากคณะวิทยาศาสตร ประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงใหสงเหตุผลและความจําเปนใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาแลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณากรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงเพิ่มเติม
เรื่องอื่นๆ
6.1 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดระบบบริหารบุคคลสําหรับสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายใตขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.
2548 โดยสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอาํ นาจหนาที่ในการกําหนด หลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
หรือเปน มติ ก.บ.บ.
เนื่องจากในปจจุบัน ระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกาวหนาไปแลวในหลายเรื่อง อาทิ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตลอดจนมีการปรับปรุงและ
ประกาศใชกฏ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ สาระสําคัญประการหนึ่งใน
พระราชบัญญัติดังกลาว คือการกําหนดประเภทตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 18 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547) และกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยมี
ระเบียบวาระที่ 6

- 45 สิทธิจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ เชนเดียวกับขาราชการ (มาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551) นอกจากนี้ ยังไดมกี ารปรับปรุงมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการไวหลายประการ อาทิ การประกาศใชหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 การประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณที่พงึ มีใน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการสอบสวนเพือ่ พิจารณาการลงโทษทางวินยั และมาตรฐานการลงโทษทางวินยั
ขาราชการ เปนตน และลาสุดไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเขาสูระบบใหม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ทําใหระบบการกําหนดตําแหนง บัญชีเงินเดือน
หลักเกณฑ วิธีการการเงื่อนเงินเดือนของขาราชการฯเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในดานมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จึง
เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
พ.ศ. 2548 ตลอดจนประกาศ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ที่เกีย่ วของ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นควรใหแตงตั้งอนุกรรมการปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน มีองคประกอบ ดังนี้
1) อธิการบดี
ที่ปรึกษา
2) รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
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) รักษาการหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
กรรมการและเลขานุการ
9) รักษาการหัวหนาโครงการจัดตั้งกองกฏหมาย
กรรมการและเลขานุการ
10) บุคลากร สังกัดโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
1) ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบ ระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบัน
อื่นๆ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของ
2) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับระบบการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย
/3) พิจารณา...

- 46 3) พิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย
4) พิจารณาเสนอหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย อาทิ ระบบคาจาง สัญญาจาง สวัสดิการ สิทธิประโยชน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การรักษาวินยั และจรรยาบรรณ และอื่นๆ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแตงตัง้ อนุกรรมการปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน มีองคประกอบ ดังนี้
1) อธิการบดี
ที่ปรึกษา
2) รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ประธานกรรมการ
3) ผูแทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย หนวยงานละ 1 คน
กรรมการ
4) คณบดีของคณะสวนราชการ จํานวน 2 คน
กรรมการ
5) คณบดีของคณะที่เปนสวนงานในกํากับ จํานวน 2 คน
กรรมการ
6) ผูแทนสภาอาจารย
กรรมการ
7) ผูแทนอนุกรรมการสภาอาจารย
กรรมการ
8) รักษาการหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
กรรมการและ
เลขานุการ
9) รักษาการหัวหนาโครงการจัดตั้งกองกฏหมาย
กรรมการและ
เลขานุการ
10) บุคลากร สังกัดโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
6.2 แนวปฏิบตั ิในการปรับระบบบริหารงานบุคคล (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. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปรับระบบบริหารงานบุคคล 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
- ระหว างจัดขาราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามระบบใหมและเลื่อนขั้ น
เงินเดือนยังไมแลวเสร็จใหหยุดดําเนินการบริหารงานบุคคลใดๆไวกอนเปนเวลา 15 วัน ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ.2553 ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
2.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
- ใหใชตารางการเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราว
- แกไขคําสั่งเลื่อนขั้น 1 ตุลาคม 2553 ตามบัญชีชั่วคราว
3. สิ่งที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
โดยที่ ก.พ.อ.ไดรับปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนก
ตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปนระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน จึงจําเปนตองวาง
หลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
ระบบบริหารงานบุคคลใหม ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน
2554 ใหใชแบบประเมินที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีองคประกอบหลักของการประเมินฯ ไดแก
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายซึ่งตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) ตามสมรรถนะที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2
/2. กําหนดการ...
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- สกอ. จะจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑบริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคล
ใหมใหแกมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัด
ขอนแกน โดยเห็นควรจัดสงผูเขารวมประชุมประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

14.10 น.

...........................................
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
บุคลากร
ผูจดรายงานการประชุม

.....................................................
(ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
14/2553
…………………………………
( รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

