
รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที่  14/2553 

วันพุธที่  22  ธันวาคม พ.ศ. 2553  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 

 

ผู้มาประชุม 

1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์   กรรมการ      

3. รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินนัท์ ประสิทธิ์ภรูิปรีชา กรรมการ 

4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการ 

5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สถาพร  โภคา กรรมการ 

6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ กรรมการ 

7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนัทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ          
8. (แทน)รกัษาราชการแทน  นางสายเพชร  อักโข        กรรมการ 

    คณบดีคณะบริหารศาสตร์   

9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายศรัณย์  สุดใจ กรรมการ 

10.(แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์ กรรมการ 

11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

  และการสาธารณสุข 

12. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ    รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม        กรรมการ 

     การออกแบบ 

13. รักษาราชการแทน นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ  

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

14. (แทน)รักษาราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพนัธ์ ปติาคะโส    กรรมการ 

     ผู้อํานวยการสํานกัวิทยบริการ 

15. รักษาราชการแทน นายสุรชัย  จมูพระบุตร กรรมการ 

     ผู้อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

16. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สมัมนา  มูลสาร กรรมการ 

17. (แทน)ประธานอนกุรรมการสภาอาจารย์ นายประจักษ์ จนัทร์ตรี กรรมการ 

18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี   กรรมการและ 

                                                               เลขานกุาร 

/ผู้ร่วมประชมุ... 
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ผู้ร่วมประชมุ 

1.  นายสหรัฐ  โนทะยะ   รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 

2. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์  รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่

3. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร  ชํานาญการพิเศษ 

4.  นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิ์พันธ์ บุคลากร  ชํานาญการพิเศษ 

5.  นางชวนพิศ  อันพิมพ์  บุคลากร  ชํานาญการ   

6.  นายอภิชาติ  ธรรมแสง  บุคลากร  ชํานาญการพิเศษ 

7.  นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง  บุคลากร 

8.  นางกิตติยา  สร้อยเพชร  บุคลากร   

9.  นางสาวพชันี  สีทน   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ไม่มี   

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ครั้งที่ 13/2553 วันอังคารที่ 23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ่13/2553 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2553      

 

มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชมุ 

   อนึ่ง  ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทบทวนวันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของ นายประจัญบาน  อ่อนสนิท  เพื่อมิให้เสียสิทธิประโยชน์จากการ

ปรับเข้าสู่ระบบแท่ง อันมีเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดําเนินการล่าช้า  
 

/ระเบียบวาระที่  3... 
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ระเบียบวาระที่  3       เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกับ 

การจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของการจา้งบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป      

เป็นพนักงาน 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  

13/2553  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนษุย์ ได้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงือ่นไขเกีย่วกบัการจ้างบคุคลที่มีอายุ 60 ป ีข้ึนไปเปน็พนักงาน พ.ศ..... ที่ประชมุพิจารณา

แล้ว มีมติมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย แก้ไขร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยให้พิจารณา

การใช้ภาษาให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ การนําเสนอข้อกฎหมายควรมีระบบตามหลกัการบัญญัติ

กฎหมาย และเพื่อความสมบรูณ์ของร่างประกาศจึงมีมติให้แก้ไขข้อความ ตัดข้อความ และเพิ่มเติม

ข้อความบางส่วน นัน้  

         บัดนี้  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ได้พิจารณาและแก้ไขร่างประกาศ

เรียบร้อยแล้ว รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จึงเสนอทีป่ระชมุพิจารณา 

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องคุณสมบติั  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง

บุคคลที่มีอาย ุ60 ป ีขึ้นไปเป็นพนักงาน พ.ศ.....         
 

   เอกสารประกอบการประชุม 

   -  ร่างประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เรื่องคณุสมบติั  หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขเกีย่วกับการจ้างบุคคลทีม่ีอายุ 60 ป ีข้ึนไปเป็นพนักงาน พ.ศ..... 
 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มอบหมายให้โครงการจดัตั้งกองกฎหมาย แก้ไข

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นพนักงาน พ.ศ.....  ดังนี้ 

1. ชื่อหมวด 1 จาก “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” เป็น “หลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน” 

2. ตัดข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ออกทั้งหมด 

 

 

 

/3.2 หลักเกณฑ์… 
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3.2 หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2552   

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้พิจารณาร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงือ่นไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... ทีป่ระชุม

พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1.  ร่างข้อบงัคับฉบบันี้ให้ใช้เฉพาะข้าราชการเท่านัน้ 

2. กรณีพนกังานเปน็การต่อสัญญาจ้างโดยมีภาระงานประกอบ 

3. มอบหมายโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  พิจารณากรณีหากผูที้่ได้รบั 

อนุมัติให้ต่อเวลาราชการแต่ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเกณฑ์จะสามารถยกเลิกการต่ออายุราชการ  

หรือการต่อสญัญาได้หรือไม่ 

   โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่ได้หารือโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแล้ว       

มีความเห็นโดยสรุปได้ดังน้ี “เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมตัิการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ  

รายใดแล้วย่อมหมายความว่า ข้าราชการรายนั้นมีคณุสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีจ่ะได้รับการต่อ

เวลาราชการออกไปจนถึงส้ินปีงบประมาณที่ผูน้ั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรูณ์ ดังนั้น แม้ต่อมาใน

ภายหลังจะปรากฏว่า ข้าราชการรายนั้นไม่สามารถปฏิบตัิงานให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ฎหมาย

กําหนดไว้ ย่อมเปน็หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องกาํกับและติดตามให้มีการปฏิบตัิให้เปน็ไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กาํหนด โดยไม่อาจนําเอาเหตุดังกล่าวมายกเลิกการต่อเวลาราชการของข้าราชการรายนั้นได้ 

แต่ทั้งนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับทีใ่ช้กบัข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษานัน้ เช่น การดําเนินการเพื่อลงโทษทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนๆ 

เป็นตน้ (เทียบเคียงบนัทึกความเหน็สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการและระยะเวลาในการต่อเวลาราชการ เรื่องเสร็จที ่182/2550)”  

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ได้ศึกษาข้อมูลจากสถาบัน 

อุดมศึกษาต่างๆ และได้ปรบัปรุงร่างข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....  ดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 19 และมาตรา 72  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการและพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ..... ให้เปน็ไปตามเปน็ไป

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2551    

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  จึงสมควร กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....... 
 

สาระสําคัญ 

  1.  หมวด 1 หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการ 

       1.1  ตําแหน่งศาสตราจารย์   

   1.  ปฏิบตัิตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน

มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาํหนด และ 

   2.  มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

    2.1 ตําราทีไ่ด้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เล่ม หรือ 

    2.2 หนังสือทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ เฉล่ียปีละ 1 เล่ม หรือ 

    2.3 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉล่ียปีละ 1 เรื่อง หรือ 

    2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนทีไ่ด้รับการเผยแพร่  

          เฉลี่ยปีละ 1 รายการ หรือ 

    2.5 บทความทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ เฉล่ียปีละ 3 เรื่อง  

   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. 

กําหนด  

   กรณีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ไม่ครบ 3 ป ีก่อนเกษียณอายรุาชการให้ใช้

ผลงานทางวิชาการทีเ่คยเสนอกําหนดตําแหน่งเปน็ศาสตราจารย์มานับรวมได้ 

   1.2  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์   

 1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และ 

   2.  มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

    2.1 ตําราทีไ่ด้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เล่ม หรือ 

    2.2 หนังสือทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ เฉล่ียปีละ 1  เล่ม หรือ 

    2.3 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉล่ียปีละ 1 เรื่อง หรือ 

    2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนทีไ่ด้รับการเผยแพร่  

          เฉลี่ยปีละ 1 รายการ หรือ 

    2.5 บทความทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ เฉล่ียปีละ 2 เรื่อง  

   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. 

กําหนด  

   กรณีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบ 3 ป ีก่อนเกษียณอายรุาชการ

ให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์มานบัรวมได้ 

/2.  หมวด 2… 
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  2.  หมวด 2  วิธีการดําเนินการต่อเวลาราชการ 

  3.  หมวด 3  เงื่อนไขการต่อเวลาราชการ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

  1.  ร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ เงื่อนไข  

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ..... 

2. ร่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

2.1  แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ 

       2.2  แบบตรวจสอบคณุสมบตัิและภาระงานทางวิชาการของผูที้่ได้รับการพิจารณาให้

ต่อเวลาราชการข้าราชการ (โดยความเหน็ของคณะกรรมการประจําคณะ) 

       2.3 ข้ันตอนการต่อเวลาราชการ 

เอกสารประกอบการประชุม 

  1.  ร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ เงื่อนไข  

การต่อเวลาราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ..... 

  2.  แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ 

  3.  แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รบัการพิจารณาให้ 

ต่อเวลาราชการข้าราชการ (โดยความเหน็ของคณะกรรมการประจําคณะ) 

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

5. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.10/1094  ลงวนัที่  3  ธันวาคม  2553  ความเหน็ 

ของโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย “กรณีหากผู้ทีไ่ด้รบัอนุมัติให้ต่อเวลาราชการแต่ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้

ตามเกณฑ์จะสามารถยกเลิกการต่ออายรุาชการ  หรือการต่อสัญญาได้หรือไม่” 

 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ..... โดยให้แก้ไข ดังนี ้

1. ตัดข้อความดังต่อไปนี้ 

1.1 ตัด “พนักงานมหาวิทยาลัย” ออกทุกแห่ง 

1.2 ข้อ 6 ตัด “(หรือกว่าน้ัน)” ออก 

1.3 ข้อ 7 ตัด “มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ” ออก 

2. แก้ไขข้อ 5.3 จาก “...ฯลฯ...รับรองไว้ไม่เกิน 3 ปี” เป็น “...ฯลฯ...

รับรองไว้ไม่เกิน 1 ปี”   

เมื่อแก้ไขแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

/3. 3  รายงาน... 
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3. 3  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่ง  

สาย ข/ค เปน็ ก 

   สืบเน่ืองจากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ในคราวประชุมครัง้ที ่ 

13/2553  เมื่อวันที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  มีมติให้โครงการจดัตั้งกองการเจ้าหน้าที ่ รวบรวมข้ันตอน

การดําเนินการและข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนตําแหน่งบคุลากรสาย ข / ค เปน็ ก  แล้วให้เสนอ

คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล   นั้น 

   โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่ ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  แล้ว ขอนําเสนอที่

ประชุม เป็น 2  กรณี ดังนี้ 

1. กรณี การดําเนินการก่อนมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  

ครั้งที ่7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 7 ราย 

2. กรณีการดําเนินการตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารงานบคุคล   

ครั้งที ่7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 6 ราย 

กรณีที่  1   การดําเนินการเปลี่ยนตําแหน่งก่อนมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารงานบคุคล ครั้งที ่7/2548  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ดําเนินการการตาม

หลักเกณฑ์ ก.ม. ตามหนังสือ ที่ ทม 0202/ว 15 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541  

1. ให้เปล่ียนตําแหน่งได้ทั้งมีคนครอง  ตําแหน่งว่างมีเงิน  และตําแหน่งว่าง 

ไม่มีเงิน 

2. ตําแหน่งที่เปลี่ยนตําแหน่งต้องตรงกับลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคํานึงถึง 

ภาระงานของตําแหน่งนั้นด้วย 

3. กรณีเปลีย่นตาํแหน่งทีม่ีคนครอง วุฒิของผู้ครองตําแหน่งจะต้องตรงกบั 

มาตรฐาน กําหนดตาํแหน่งที่ขอเปลี่ยนด้วย   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล สังกัด 

การดําเนนิการ 

คุณวุฒิตรง

ตาม

มาตรฐาน

กําหนด

ตําแหน่ง 

ผ่านความ

เห็นชอบจาก

คณะและตน้

สังกัด 

เสนอ อ.ก.ม./

ก.บ.บ. 

วันที่ได้รับ

แต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งใหม่ 

1 นายอนุพงษ ์  

            รฐัิรมย ์

วิทยาศาสตร ์ / / / 1 ต.ค.2545  

วันที่คณะเสนอ  

2 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชาย   

               สิกขา 

ศิลปยุกต์ฯ / / / 30 พ.ย.2547 

วันที่คณะเสนอ 

3 นางสาวศิริพร   

       ฉัตรสุวรรณ 

ศิลปยุกต์ฯ / / / 30 พ.ย.2547 

วันที่คณะเสนอ 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล สังกัด 

การดําเนนิการ 

คุณวุฒิตรง

ตาม

มาตรฐาน

กําหนด

ตําแหน่ง 

ผ่านความ

เห็นชอบจาก

คณะและตน้

สังกัด 

เสนอ อ.ก.ม./

ก.บ.บ. 

วันที่ได้รับ

แต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งใหม่ 

4 นางเฉลิมศร ี  

       ฤทธาภยั 

รัฐศาสตร ์ / / / 9 ธ.ค.2547 

วันที่คณะเสนอ 

5 นางอรทยั  

      เลียงจินดาถาวร 

รัฐศาสตร ์ / / / 9 ธ.ค.2547 

วันที่คณะเสนอ 
6 นางประทับใจ 

                สิกขา 

ศิลปประยุกต ์ / / /  10 พ.ค.2548 

วันที่คณะเสนอ 
7 นางอัปสร  

             อินทิแสง 

วิทยาศาสตร ์ / / / 29 ธ.ค.2548 

วันที่ ก.บ.บ.

เห็นชอบ 

 

กรณีที่  2   การดําเนินการตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่  7/2548  เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2548 

1. คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบั 

หลักสูตรหรือการเรียนการสอนของคณะ 

2. ผ่านการพิจารณาและได้รบัความเห็นชอบจากคณะแล้วนําเสนอ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

3. เมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วให้ 

ทดลองปฏิบตัิหน้าที่สอนไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษา 

4. คณะทีร่ับจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติหน้าที่สอนหลังการทดลอง 

ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
 

ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล สังกัด 

การดําเนินการ 

ผ่านความ

เห็นชอบและ

ตรวจสอบ 

จากคณะแล้ว 

ผ่านความเห็นชอบจาก 

ก.บ.บ.และการดําเนินการ

ตาม 

มติ ก.บ.บ. 

ก.บ.บ. เห็นชอบ

และอนุมัติแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่ง 

วันแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่ง 

1 นายจิรศักดิ์ 

    บางท่าไม้ 

นิติศาสตร ์ / - ครั้งที่ 9/2548  เม่ือ 1 ก.ย.48  

ให้ย้ายไป ปฏิบัติหน้าที่สอน  1 

ป ี ตั้งแต่ 2 ก.ย.48 -  1 ก.ย.49  

- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ 

(คส.ที่ 1123/2549  ตั้งแต่ 9 

ต.ค.2549 เป็นต้นไป ) 

 ครั้งที่ 11/2549 

วันที่ 4 ธ.ค.2549 

- 1 ก.ย.2549 

วันที่คณะ

เห็นชอบ 
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ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล สังกัด 

การดําเนินการ 

ผ่านความ

เห็นชอบและ

ตรวจสอบ 

จากคณะแล้ว 

ผ่านความเห็นชอบจาก 

ก.บ.บ.และการดําเนินการ

ตาม 

มติ ก.บ.บ. 

ก.บ.บ. เห็นชอบ

และอนุมัติแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่ง 

วันแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่ง 

2 นายสุชินต ์

      ดรุณพันธ ์

ศิลปศาสตร ์ / - ให้ไปปฏิบตัิงานเป็นการ

ประจําและประเมินหน้าที่สอน  

ตั้งแต่ 1 ต.ค.48 –   31  มี.ค.49  

-  ไม่พบข้อมูลการแต่งตัง้

กรรมการประเมินฯ    

 - กรรมการประเมินเมื่อ  16 

มี.ค.49 

 ครั่งที่  4/2549 

 วันที่ 30 มี.ค. 2549 

 -  1  เม.ย. 

2549 วันที่

คณะเสนอ 

3 นายธรรมวิมล 

         สุขเสริม 

บริหารศาสตร ์ /  - ครั้งที่ 6/2549  เม่ือ  1 มิ.ย.

49 ให้ย้ายไปปฏิบตัิหน้าที่สอน 

ไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ 2 พ.ค.49 เป็นต้นไป  

- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ  

(คส.ที่1126/2549 ลว. 9 ต.ค.49  

ตั้งแต่ 2 พ.ค.49 - 31 ต.ค.49) 

  ครั้งที่ 2/2550 

 วันที่ 8 ก.พ.2550 

22  พ.ย.2549 

วันที่คณะเสนอ 

/ตามความเห็น

ของคณะ 

กรรมการ 

4 นายวันชัย   

      ทิพย์ชัย 

รัฐศาสตร ์ / - ครั้งที่ 11/2549  เม่ือ 4 ธ.ค.

49 ให้ไปปฏิบัติหนา้ที่สอนให้

ครบ 1 ภาคการศกึษา ตั้งแต่ 1 

เม.ย.49 เป็นต้นไป 

- ไม่พบข้อมูลการแต่งตัง้

กรรมการประเมินฯ      

- กรรมการประเมิน 13 มี.ค.50 

 ครั้งที่ 3/2550 

วันที่ 30 มี.ค.2550 

 - 30 มี.ค.

2550  วันที่ 

ก.บ.บ.เห็นชอบ 

5 นางสาวรัชกร 

    โชติประดิษฐ์ 

นิติศาสตร ์ / - ครั้งที่ 6/2548 เม่ือ 16  มิ.ย.

48 ให้ไปปฏิบัติหนา้ที่สอน  1 ป ี   

 ตั้งแต่  1 มิ.ย.48  - 31 พ.ค.49 

- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ       

(คส.ที่ 773/2549  ตั้งแต่   

19 ก.ค. 2549 เป็นต้นไป ) 

- ครั้งที่  2/2550 เม่ือ 8  ก.ย.

50 ให้ขยายเวลาทดลองอีก 6 

เดือน  ตั้งแต่  1 พ.ย.49 – 30 

เม.ย.50  

- กรรมการประเมิน  27 เม.ย.

50 

- คณะส่งผลการประเมิน 

  27 เม.ย.50 

 ครั้งที่  5/2550 วนัที่ 

11 พ.ค.2550 

11  พ.ค.2550 

วันที่ ก.บ.บ. 

เห็นชอบ 

 

/ลําดับที่ 6 นายอุทัย... 
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ลําดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล สังกัด 

การดําเนินการ 

ผ่านความ

เห็นชอบและ

ตรวจสอบ 

จากคณะแล้ว 

ผ่านความเห็นชอบจาก 

ก.บ.บ.และการดําเนินการ

ตาม 

มติ ก.บ.บ. 

ก.บ.บ. เห็นชอบ

และอนุมัติแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่ง 

วันแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่ง 

6 นายอุทัย   

        อันพิมพ์ 

บริหารศาสตร ์ / - ครั้งที่ 4/2549  เม่ือ 30 มี.ค.

49  ให้ย้ายข้าราชการ และ

ปฏิบัติหน้าที่สอนไม่น้อยกว่า 1 

ภาคการศึกษา  20 มี.ค.49  

เป็นต้นไป  

- ได้รับอนุมัตใิห้ลาศึกษา 

  ต่อตั้งแต่ 26 มิ.ย.49 – 25  

มิ.ย.52 

- กลับเข้ารับราชการ  2  มิ.ย.

51 

- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ 

(คส.ที่ 852/2551 ลว. 1 ส.ค.51  

ตั้งแต่ 2 มิ.ย.51 – 30 ก.ย.51)  

- ครั้งที่ 11/2551  เม่ือ 12 ธ.ค.

51  ขอเอกสารประกอบการ

สอนเพิ่มเติม 

  ครั้งที่ 1/2552 

วันที่  9 ม.ค.2552 

 13  ต.ค.2551 

วันที่คณะเสนอ 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  ทัง้นี้  มอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอ

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการของการเปลี่ยนตําแหน่ง และวันที่แต่งตั้งใหดํ้ารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 

 

3.4 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพือ่แต่งตั้งบุคคลให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ 

   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ในคราวประชุมครั้งที่ 

13/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กรณีคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขอหารือทีป่ระชมุเกี่ยวกับ

การแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ เนือ่งจากมีข้อกาํหนดว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ

จะต้องเป็นบคุคลภายนอกโดยเลือกจากบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ.กําหนด ซ่ึงบางสาขามีผู้ทรงคุณวุฒิน้อยราย

ทําให้เปน็ปัญหาต่อการตอบรบัเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลการสอน ส่งผลให้การดําเนินการล่าช้า  

ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบประกาศหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง หาก

สามารถแก้ไขได้ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหน่งทางวิชาการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินการสอนต่อไป นั้น 

/โครงการ... 
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   โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่ได้ตรวจสอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที ่

ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกาํหนดแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชมุเพือ่ทราบ ดังน้ี 

1. ในประกาศ ก.พ.อ. ไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นบุคคลภายนอกทีม่ีรายชือ่ใน 

บัญชี ก.พ.อ.กําหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํหนดในข้อบงัคับของสภาสถาบัน 

2. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดข้อบังคับตามประกาศ ก.พ.อ. 

ซ่ึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการออกประกาศ หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวกบัการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการออกประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ

ส่ือการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบบัลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

ในข้อ 5 แห่งประกาศฉบับดังกล่าว กําหนดองค์ประกอบคณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนฯ กรณี  

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งทีเ่สนอขอ 1 คน เปน็อนกุรรมการ 

4.  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการออกประกาศมหาวิทยาลยั  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ

ส่ือการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 

2553 เพื่อยกเลิกองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เฉพาะ (2) และให้ใช้ข้อความ

ต่อไปนี้แทน “ผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด 

และต้องไม่เปน็บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกนักบัผู้ขอประเมินฯ และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า

ตําแหน่งที่เสนอขอ จาํนวน 1 คน เปน็อนกุรรมการ และการดําเนินการอยู่ในชั้นความลับ” 

ดังนัน้  การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการประเมินผลการสอนฯ สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้ 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เปน็ผู้กําหนด สามารถปรบัเปล่ียนแก้ไขได้  หากในการปฏิบัติ

ตามแล้ว ทําให้ไม่มีความคล่องตวั ไม่สามารถแต่งตัง้ผูท้รงคณุวุฒิตามที่กําหนดได้จึงทาํให้เกิดความล่าช้า  

ในการนี้  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา ดังน้ี 

1.  ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

ผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อแต่งตั้งบคุคลให้

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) ฉบบัลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553   

2. เสนอให้ถือปฏิบัติตามความเดิมในข้อ 5 (2) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ

ส่ือการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบบัลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 แทน   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบคุคลเพื่อพิจารณา หากชอบด้วย จกัได้นาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ครั้งที ่1/2554 ในวนัพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชมุ  เห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ

พิจารณาต่อไป 
 

3.5  รายงานความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน 

ประเภทต่าง ๆ ด้วยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

   ตามที่คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ในคราวประชมุครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที ่23 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการจ่าย

ค่าตอบแทนตาํแหน่งต่าง ๆ ด้วยงบประมาณรายได้หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ที่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ กาํหนดข้ึน

เอง โดยยงัไม่มีข้อบังคบั ระเบียบ หรือประกาศรองรบัการเบิกจ่าย เช่น เงินค่าตอบแทนตําแหน่งหัวหน้างาน 

รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี เงินเพิม่พิเศษต่าง ๆ เป็นต้น แล้วนําเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลใน

การประชุมคราวต่อไป นัน้  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงขอรายงานความคืบหน้าใน 

การดําเนินการในเรื่องดังกล่าว คือ กองคลัง ได้ให้ความอนเุคราะห์ข้อมูลมาแล้วส่วนหนึ่ง แต่เนือ่งจากเปน็

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัค่าตอบแทนด้านการสอน เช่น ค่าสอนนอกเวลาราชการ ค่าคุมสอบ ค่าตอบแทน 

ผู้ช่วยสอน ค่าตอบแทนอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เปน็ต้น  ดังนัน้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่จะต้อง 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิม่เติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านค่าตอบแทนตําแหน่งบรหิาร เช่น ตาํแหน่ง

ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  หัวหน้างาน ฯลฯ  ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมและสรปุ

ข้อมูลอีกระยะหนึ่ง  ดังนัน้ จึงขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการในเบื้องต้นต่อทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและมีความเห็น ดังนี้ 

1. การกาํหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงการคลงั 

2. ให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห ์กฎ ระเบียบ ประกาศ 

ต่างๆ ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  รายงานความคืบหน้าของเรื่องที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ   

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์รายงานความคืบหน้าของเรื่องที่อยู่ใน

ระหว่างดําเนินการ  กรณีตาํแหน่งชํานาญการ ระดับ 6,7-8 จํานวน 10 เรื่อง การเปลี่ยนตําแหน่งจํานวน 2  

ราย  และการกําหนดตําแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตาํแหน่งที่สูงข้ึน จํานวน 1 ราย ดังนี้ 

 

/1. กรณี... 
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1.  กรณีตําแหน่งชํานาญการ ระดับ 6,7-8  จํานวน 10 เรื่อง   

ลําดับที่ หน่วยงาน เรื่อง การดําเนินการขั้นตอนต่อไป 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ทุกข้ันตอน 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่ง 

ครู 7-8 ชํานาญการ ของ  

นายผดุง  กิจแสวง 

(กรณีขอขา้มขัน้) 

เสนออธิการบดแีตง่ตัง้ 

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา

ผลงาน กรณีพเิศษ 

กุมภาพันธ์ 2554 

2 คณะวทิยาศาสตร์ เสนอขอกําหนดตําแหนง่

นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7-8 

ชํานาญการ ของ          

นายวุฒิศักดิ์  ประชามอญ 

เสนออธิการบดแีตง่ตัง้ 

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา

ผลงาน 

กุมภาพันธ์ 2554 

3 สํานักวิทยบริการ สง่เอกสารการประเมนิ

เล่ือนระดับ  นักเอก

สารสนเทศ ระดับ 7-8 

ชํานาญการ ของ         

น.ส.ขนิษฐา ทุมมากรณ์ 

เสนออธิการบดแีตง่ตัง้ 

คณะกรรมการพจิารณา

ผลงาน 

กุมภาพันธ์ 2554 

4 กองคลัง ขอสง่แบบประวัติส่วนตัว

และผลงานเพื่อพจิารณา

กําหนดตําแหนง่นักวิชาการ

เงนิและบัญชี ระดับ 7-8 

ชํานาญการของ นางพยอม  

บุญมั่น  และ นางเพชรา  

ทัดเทียม 

เสนออธิการบดแีตง่ตัง้ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลงาน 

กุมภาพันธ์ 2554 

5 กองกลาง เสนอขอกําหนดตําแหนง่

เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ระดับ 7-8 ชํานาญการ 

ของนางสาวมัณฑนา     

เจือบุญ 

เสนออธิการบดแีตง่ตัง้ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลงาน 

กุมภาพันธ์ 2554 

6 คณะศิลปศาสตร์ 

 

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ 7-8 

ชํานาญการ ของ  

นางวรารัตน์ ปานพรม 

-ผูท้รงคุณวุฒิแจ้งผลแล้ว 

2 ท่าน  อีก 1 ท่านยังไมแ่จ้ง

ผล   

-จะเสนออธิการบดแีตง่ตัง้

ผูท้รงคุณวุฒิใหม่ 1 ท่าน 

มกราคม 2554 

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ขอความอนุเคราะห์

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอ

กําหนดตําแหน่งชํานาญ

การของ น.ส.สมาพร       

ศิริลาภ 

แจ้งข้อมูลให้วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ ฯ 

ธันวาคม 2553 

/ลําดับที่ 8 งานกิจการนักศึกษา... 
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ลําดับที่ หน่วยงาน เรื่อง 
การดําเนินการ 

ขั้นตอนต่อไป 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ทุกขั้นตอน 

8 งานกิจการนักศึกษา 

 

ขอกําหนดตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

7-8 ชํานาญการ 

แจ้งข้อมูลให้งาน 

กิจการนักศึกษา 

ธันวาคม 2553 

9 วิศวกรรมศาสตร์ (1)ขอหารือเกี่ยวกับการ 

รับโอนข้าราชการ 

(2)ขออนุมัติโอนย้าย

ข้าราชการไปดํารงตําแหน่ง

ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

(3)ขออนุมัติกําหนด

ตําแหน่งของ นายภควัต 

เนาว์โสภา เป็นผู้ปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร์ ระดับ 6 

ชํานาญการ 

หารือ ส.ก.อ. แล้วแจ้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ธันวาคม 2553 

10 สํานักวิทยบริการ 

 

ส่งเอกสารประเมินเลื่อน

ระดับชํานาญการระดับ   

7-8 ของ นางสุภาพร   

ธีระพงษ์สวัสดิ์ 

คุณสมบัติยังไม่ครบ 

ต้องส่งเรื่องคืน 

ธันวาคม 2553 

 

2. การเปลี่ยนตาํแหน่ง  จํานวน  2  ราย   

ลําดับที่ หน่วยงาน เรื่อง 
การดําเนินการ 

ขั้นตอนต่อไป 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ทุกขั้นตอน 

1 สํานักคอมพิวเตอร์ ฯ (1)ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง

นางสาวอังคณา ปัญญา 

จาก ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์  

ระดับ 5 เป็น นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ระดับ 5 และ

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ 

กรรมการประเมิน  

(2)ขอแก้ไขคําสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการประเมิน ฯ 

เสนออธิการบดีลงนาม

คําสั่งเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการประเมิน

แล้วแจ้งให้กรรมการ

ประเมินดําเนินการต่อไป 

 

 

มกราคม 2554 

 

 

 

/ลําดับที่ 2 สํานักคอมพิวเตอร์... 
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ลําดับที่ หน่วยงาน เรื่อง 
การดําเนินการ 

ขั้นตอนต่อไป 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ทุกขั้นตอน 

2 สํานักคอมพิวเตอร์ ฯ (1)ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง

นายวิชิต  คําพิภาค  

จาก ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ระดับ 5 เป็น นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ระดับ 5 และ

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ 

กรรมการประเมิน  

(2)ขอแก้ไขคําสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการประเมิน ฯ 

(1)เนื่องจากคุณวุฒิไม่

ตรงตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่งและเป็น

ตําแหน่งที่ไม่สามารถ

ยกเว้นคุณสมบัติด้าน

คุณวุฒิ 

(2)ยกเลิกคําสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการประเมิน 

(3)แจ้งหลักเกณฑ์ให้ สน.

คอมพิวเตอร์ทราบและ 

ส่งเร่ืองคืน 

ธันวาคม 2553 

 

3. การกําหนดตําแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 1 ราย 

ลําดับ

ที่ 

หน่วยงาน เรื่อง การดําเนินการ 

ขั้นตอนต่อไป 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ทุกขั้นตอน 

1 โครงการจัดตัง้กองวจิัยฯ 1. ขอทราบหลักเกณฑแ์ละ

เอกสารเพื่อประกอบการ

ประเมินเข้าสูต่ําแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 

ระดับ 6 

2. ส่งเอกสารประกอบการ

ประเมินเลื่อนระดับ ของ 

นางสุจิตร ทรงสุคนธ์ 

หารือสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มีนาคม 2554 

  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 

4.2  การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 กําหนดให้

การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 

/1.ผลงานวิจัย… 
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1. ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีและได้รบัการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กําหนด หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซ่ึงมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจยัที่ทําเปน็ส่วนของ

การศึกษาเพือ่รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ 

2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนงัสือ หรืบทความทางวิชาการ ซ่ึงมี 

คุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจสอบผลการดําเนินการ 

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการแล้ว พบว่าผูข้อกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอผลงานทางวิชาการ คือผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการ โดยนํา

ผลงานวิจัยบางเรื่องมาเสนอเปน็ผลงานประเภทบทความทางวิชาการด้วย ซ่ึงไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กาํหนด เนื่องจากบทความทางวิชาการ เปน็งานเขียนทางวิชาการทีต่้องมีการกําหนดประเด็นและ

อธิบายหรือวิเคราะห์ประเดน็อย่างชัดเจน ตลอดจนสรปุผลการพิจารณาในประเดน็นั้น และต้องเปน็การ

รวบรวม และประมวลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ นาํมาเรยีบเรยีงอย่างเปน็ระบบซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัย 

   คณะอนกุรรมการเกีย่วกบัตาํแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา ทําหน้าทีแ่ทน ก.พ.อ. ในการประชมุครัง้ที ่10/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 ได้

พิจารณาแล้ว เหน็ว่าเพือ่ให้การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเปน็มาตรฐาน

เดียวกนั จึงมีมติให้สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งถือปฏิบติั ดังน้ี 

1. ในการเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นัน้ ไม่สามารถนาํผลงานวิจยัมาใช้แทนบทความทางวิชาการได้ เนื่องจากเปน็ผลงานทางวิชาการคนละ

ประเภท 

2. ในกรณีผู้ขอกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ระบเุอกสารประกอบ 

การสอน และในกรณีผู้ขอกาํหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ระบุเอกสารคําสอน ซ่ึงผ่านการประเมินไว้ใน

แบบคําขอรบัการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) ในส่วนของแบบประเมินผลการ

สอนด้วย 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบและ  

ถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้น้ี โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่จะได้ปรบัแบบ ก.พ.อ. 03 ต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

4.3 มาตรการปรบัปรุงอัตรากาํลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ 

ราชการก่อนกําหนด) 

คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครฐั (คปร.)  แจ้ง 

แนวทางการดําเนินการตามมาตรการปรับปรงุอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการ

ก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554)  ให้ส่วนราชการ 

/เพื่อทราบ… 
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เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนัยหนงัสืออ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เหน็ชอบในหลักการให้ดําเนินมาตรการ

ปรบัปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(ออกจากราชการวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554) หากส่วนราชการเห็นว่ามาตรการ ฯ ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการ

รองรบัให้พิจารณาดําเนินการได้  โดยให้จัดทํารายละเอียดข้อเสนอมาตรการ ฯ ต่อ คปร. เพื่อพิจารณาให้

ความเหน็ชอบก่อนดําเนินการ “หากส่วนราชการใดประสงค์จะดําเนินการตามมาตรการ ฯ  ให้ 

จัดทําแผนดําเนินมาตรการตามสิ่งทีส่ง่มาด้วย 3  ส่งให้ คปร. ภายในวันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2553”       

โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่ จึงนําเสนอรายละเอียดมาตรการ ฯ ตามนยั 

หนงัสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ด่วนที่สุด ที ่นร.1008.1/430   

ลงวนัที ่12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อทราบ  ดังน้ี 

ประเด็นเสนอที่ประชมุทราบ  ได้แก่  รายละเอียด  แนวทาง  และ 

ข้อกําหนดของมาตรการ ฯ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ 

1.  รายละเอียดมาตรการฯ 

 1.1  วตัถุประสงค์ เพื่อให้กาํลังคนภาครฐัมีขนาดและคุณภาพทีเ่หมาะสม

สอดคล้องกับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  และการใช้กําลังคนภาครัฐเป็นไปอย่าง

คุ้มค่า ประหยัด เตม็ศกัยภาพได้ประโยชน์สูงสุด 

 1.2  หลักการ จูงใจข้าราชการให้ลาออกจากราชการก่อนครบอายเุกษียณ  

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขประเด็นการบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการตามผลการทบทวนบทบาท

ภารกิจ  วิเคราะห์  และสํารวจอัตรากําลังของส่วนราชการ 

 1.3  กลุม่เป้าหมาย ข้าราชการทีม่ีอายุ 50 ปีข้ึนไป หรือ มีเวลาราชการ  

25 ปีข้ึนไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นบัถึงวนัก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน)  โดย

เป็นข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 -  ข้าราชการพลเรือนสามญัและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 -  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 -  ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ 

 -  ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

 -  ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ 

/และจะต้อง… 
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 และจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่  2  ปีขึ้นไป   

นับตั้งแต่วนัทีอ่อกจากราชการตามมาตรการฯ 

2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพกัราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง 
ทางวินยั  พิจารณาโทษทางวินัย  รายงานการดําเนินการทางวินัย  หรือพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังลงโทษทาง

วินัย  หรือเปน็ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา  ซ่ึงมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาท 

3) ไม่เป็นผู้ซ่ึงอยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ   

ตามกฎหมาย 

4) ถ้าเปน็ผู้อยู่ระหว่างปฏิบตัิงานชดใช้ทนุตามสัญญาการไปศึกษา   

ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยั  ต้องปฏิบตัิราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา  หรือ

ปฏิบัติการวิจัย  และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผกูพันสําหรบัเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้

ไม่ครบ 

       ทั้งนี้  ผู้จะได้รบัอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ ต้องมี 

คุณสมบตัิครบถ้วนตั้งแต่วนัที่ยืน่ใบสมัครจนถึงวนัทีไ่ด้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ 

 2.  ข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ 

       สํานักงาน ก.พ. (คปร.) ได้ส่งรายละเอียดมาตรการ ฯ แนบท้าย (ส่ิงที่ส่ง

มาด้วย 1 – 6) เพื่อให้ส่วนราชการประกอบการพิจารณาฯ  ดังนี้ 

    2.1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  :  รายละเอียดมาตรการการปรับปรงุอัตรากําลัง

ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายกุ่อนกําหนด)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ออกจากราชการวันที่  

1  ตุลาคม พ.ศ.2554) กําหนดรายละเอียด 10 ข้อของมาตรการ ฯ  ได้แก่  (1) วัตถุประสงค์  (2 )หลักการ  

(3) กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ  (4) รายละเอียดมาตรการและประเด็นการบริหารบุคคล 5 กรณี  

(5) สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ (6) เงื่อนไขเพิ่มเติม (7) แหล่งเงินงบประมาณ  (8) การบริหาร

จัดการ  (9) การยบุเลิกตําแหน่ง  (10) ระยะเวลาดําเนินมาตรการ ฯ 

         ทั้งนี้  ส่วนสําคัญของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งข้อมูล

ให้ คปร.  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คือ ขอ้ 4 รายละเอียดมาตรการและประเด็นการ

บริหารบุคคล 5 กรณี และข้อ 7 ประมาณการแหล่งเงินงบประมาณ   

              2.2  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2  :  กําหนดการโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ออกจากราชการวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554) แบ่งเปน็การดําเนินการของ

หน่วยงานกลาง (สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ  และกระทรวงการคลัง)  และการดําเนินการของ 

ส่วนราชการ 

ทั้งนี้  ในส่วนของการดําเนินการของส่วนราชการในระยะแรกคือการ 

จัดส่งข้อมูลให้ คปร.  ภายในวนัที ่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553                 

          /2.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3...   
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              2.3  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3  :  ข้ันตอนการดําเนินมาตรการปรบัปรุง

อัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) สําหรับการออกจากราชการตาม

มาตรการ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  ซ่ึง คปร.  

กําหนดให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท  ภารกิจ  วิเคราะห์  และสํารวจอัตรากําลังของสวนราชการและ

จัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ คปร.  ดังน้ี 

       2.3.1  แผนดําเนินมาตรการ ฯ  ได้แก่  (1)ประมาณการจํานวน

ข้าราชการ  (2)ประมาณการกลุ่มเป้าหมายและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  (3)ประมาณการงบบุคลากร 

       2.3.2  แนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการ ได้แก่  (1)การกําหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ  (2)แนวทาง/แผนการบริหารจัดการของ      

ส่วนราชการ   

2.4  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 – 6  :  ได้แก่  แบบหนังสือขอลาออกจาก 

ราชการตามมาตรการ ฯ แบบหนงัสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการ ฯ และคําถาม-

คําตอบ 

   3.  การดําเนินการของส่วนราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ 

     โดยกําหนดให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท  ภารกิจ  วิเคราะห์และสํารวจ 

อัตรากําลังของส่วนราชการ และจัดทําขอ้มูลประกอบการส่งแผนดําเนินตามมาตรการฯ เพ่ือ

นําเสนอ คปร. เพื่อพิจารณา (สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ส่งขอ้มูลภายในวันที่ 9 ธันวาคม จํานวน 

5 ตาราง)  โดยสรุปสาระสําคัญของข้อมูล   ดังนี้ 

    1)  ประมาณการจํานวนข้าราชการที่มีอายุ  50 ปี ขึ้นไป 

        ข้อมูลข้าราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่

สามารถเข้าเกณฑ์ซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2555 นับถึงวนัที่  30 กนัยายน พ.ศ.2554 (ไม่รวมข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ.2554 )  ดังนี้ 

กรณีของมาตรการฯ  ทีส่่วนราชการเลือกดําเนินการ (กรณีที ่3 หรือกรณีที่ 4 หรือกรณีที่ 5) 

กรณีของมาตรการฯ ที่สว่นราชการเลือกดําเนินการ   

จํานวนข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(1) จํานวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 # 77 

(2) จํานวนข้าราชการทั้งหมดในส่วนราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 # 440 

จํานวนข้าราชการที่มีอายุ 50  ปีขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ [(1) หาร (2) คูณ 100]* 17.50  ~ 18 คน 

หมายเหตุ   * การคํานวณร้อยละ ให้ปัดเศษข้ึนเปน็จํานวนเต็ม  

                # ไม่รวมข้าราชการทีเ่กษียณอายุราชการ ณ วันที ่30 กันยายน 2553  และผู้ต่อเวลา

ราชการ 

/จากข้อมูล… 
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  จากข้อมูลจํานวนข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่มีอาย ุ50 ป ีข้ึนไป ตามข้อ (1) คิดเป็น 

ร้อยละจากจาํนวนข้าราชการทั้งหมด ตามข้อ (2)  คือ ร้อยละ  18  จะเห็นว่ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีจะเข้าตามเกณฑ์ในกรณีที่ 4 (2) ส่วนราชการทีม่ีจํานวนข้าราชการสูงอายุ 50 ป ีข้ึนไป  

ตั้งแต่ร้อยละ 15  แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 กําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ  

7.5  ของกลุม่เป้าหมาย  (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) 

  2)  ประมาณการจํานวนกลุ่มเป้าหมาย และจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 

  โดยดําเนินการประมาณจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการทีม่ีอายุ 50 ปีข้ึนไป รวมกับ

จํานวนผู้ที่มีอายุราชการ  25  ปีข้ึนไป  (จาํนวน  85 คน)  

  ดังนั้น   กลุ่มเป้าหมาย     จํานวน  85  คน 

   ร้อยละ 7.5 ของกลุ่มเป้าหมาย =   6.37 

                                                                ~   7  คน  (ปัดเศษเปน็จํานวนเต็ม) 

  จะเห็นได้ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการฯ  ได้ 7  คน  (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2)

   

3)  ประมาณการงบประมาณบุคลากรสําหรับจ่ายเงินก้อน (8-15 เท่า)  

  สํานักงาน ก.พ. ให้มหาวิทยาลัยประมาณงบประมาณสําหรบัจ่ายเงินก้อน (8 – 15 เท่า) 

โดยคํานวณจากข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (เปน็ข้อมูลประมาณการเท่านัน้) ทั้งนี้  กรณีส่วนราชการจะ

ดําเนินการฯ ได้  ต้องมีงบบคุลากรเพียงพอสําหรับจ่ายเงินก้อน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3) 

  4)  กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผูเ้ข้าร่วมโครงการ   

  สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส่วนราชการสามารถใช้ในการคัดกรอง

ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ  ทั้งนี้  โครงจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เสนออธิการบดีพิจารณาหลักเกณฑ์  โดยได้

เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการคดักรองผู้เข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดในตาราง  ดังนี้ 
 

ที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้ามาตรการฯ 
ให้ทําเครื่องหมาย / ในช่องที่

ส่วนราชการเลือกกําหนด 

1 กําหนดสายงาน/สาขาที่ขาดแคลน / 

2 กําหนดจํานวนคน/สัดส่วนของสายงาน/สาขา/กลุ่มงานที่ม ี ความ

จําเป็น 

 

3 ผลการปฏิบัติราชการ / 

4 ปัญหาด้านสุขภาพ / 

5 อ่ืน ๆ  โปรดระบุ  .................................................................... 

................................................................................................. 

................................................................................................ 

 

  หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะใช้ตาม ก.พ. กําหนด  / กําหนดเพิม่  / กําหนดเปน็อย่างอ่ืน        

(ดังรายละเอียดในตารางที่ 4) 

/5)  แผนการทดแทน... 
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5)  แผนการทดแทนอัตรากําลัง 

สํานักงาน ก.พ.  ได้กําหนดแนวทาง / แผนการบริหารจัดการงานของส่วนราชการ   

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  ได้นําเสนอแนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานเพื่อทดแทน

อัตรากําลัง  โดยอธิการบดีได้มีความเหน็เกี่ยวกบัการดําเนินการ  ดังน้ี 
 

แนวทาง/แผนการบริการจัดการงาน 
ให้ทําเครื่องหมาย / ในช่องที่

ส่วนราชการเลือกกําหนด 

1 แผนการทดแทนอัตรากําลัง / 

2 แผนการปรับโครงสร้างส่วนราชการ / 

3 แผนการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการประชาชน / 

4 แผนการถ่ายทอดการเรียนรู้งาน / 

5 แผนการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ / 

6 แผนการปรับระบบการทํางาน / 

7 แผนการนําเทคโนโลยมีาใช้ทดแทนกําลังคนที่เข้าร่วมมาตรการฯ / 

8 อ่ืน ๆ  โปรดระบุ............................  

  (ดังรายละเอียดในตารางที ่5) 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

1. ตารางที่ 1 ประมาณการจํานวนข้าราชการทีม่ีอายุ 50 ปีข้ึนไป 

2. ตารางที่ 2 ประมาณการจํานวนกลุ่มเป้าหมาย  และจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 

3. ตารางที่ 3 ประมาณการงบประมาณสําหรับจ่ายเงินก้อน (8-15 เท่า) 

4. ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส่วนราชการใช้ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ   

5. ตารางที่ 5 แนวทาง/แผนการบริหารจัดงานของส่วนราชการ 

6. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.1/430 ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน 2553 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ    

 

4.4  บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบการอนมุติั 

ให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตัิงาน จํานวน 1 ราย คือ นางจรุงจิต  กรุดพันธ์  พนกังานใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกดัสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับอนมุตัิให้ลาศึกษา

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตววิทยา  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้วยทนุโครงการพฒันาอาจารย์

และทุนส่วนตวั ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์ จึงรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชมุ  รับทราบ 

   อนึ่ง เนื่องจากการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของข้าราชการและ

พนักงาน มีทัง้กรณีสําเร็จการศึกษา และอยู่ในระหว่างทําวิทยานิพนธ์หรือแก้ไขวิทยานิพนธ์ ซึ่งใน

สองกรณีหลงัจะมีผลต่อการนับเวลาการปฏิบัติงาน ดังนั้น ที่ประชมุจึงมอบหมายให้ โครงการ

จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาข้อมูลและนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา

วางหลักเกณฑ์การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

 

4.5  บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบการอนมุติั 

ให้บุคลากรลาศึกษา จํานวน  2 ราย  คือ   

1.   นายประชา คําภักดี  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์  

สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก   

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ Tokyo Institute  of Technology ประเทศญ่ีปุ่น  ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มีกําหนด  4  ป ีตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวนัที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2557  

โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาศึกษาเดือนละ 12,647.-บาท    

2. นายกฤษณ์  ศรีวรมาศ  พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ตําแหน่ง            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ   

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยทนุส่วนตัว มีกาํหนด 4  

เดือน ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  โดยได้รบัค่าจ้างระหว่าง  

ลาศึกษา เดือนละ 12,990.- บาท 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

    

4.6  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบพนักงาน 

ในสถาบนัอุดมศึกษาทีจ้่างด้วยเงินรายได้หน่วยงานลาออก จํานวน 3 ราย  ดังน้ี 

   1.  นายปริวฒัน์ จันทร์ทรง พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงาน 

บริหาร เลขที ่516 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,779 บาท  สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  ลาออก

ตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

2.  นายธาตรี  เมืองแก้ว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์   

เลขที่ 528 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท สวัสดิการเดือนละ 4,452 บาท สังกัดคณะศิลปประยกุต์และ

การออกแบบ  ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

/3. นางสาวอโณทัย...   
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3. นางสาวอโณทัย  หาระสาร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่ง 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เลขที่ 182 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,634 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท 

สังกัดคณะรัฐศาสตร์  ลาออกตั้งแต่วนัที ่7 ธันวาคม พ.ศ.2553 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 

4.7  สรุปผลการประชมุชี้แจงการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของ 
ลูกจ้างประจาํ 

ด้วยเมื่อวันที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัด 

ประชุมชี้แจงการปรบัระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจาํ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ณ ห้อง

ประชุมศรีเมืองใหม่ สํานกังานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมรบัฟังการช้ีแจงจาํนวน 86 คน จากทั้งหมด จํานวน 

115 คน คิดเปน็ร้อยละ 74.78 ผู้ปฏิบัติงานบุคคลคณะ/สํานัก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โครงการ

จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์การเปลีย่นสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) กลุ่มงานและการปรบั

ระดับช้ันงานของลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งฝึกปฏิบตัิการเขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description)        

มีการแลกเปลี่ยนความต้องการในการพฒันาบุคลากรของลูกจ้างประจํา และร่วมกันจัดทําร่างหลักเกณฑ์

การประเมินการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) กลุ่มงาน 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหากมี

ความคืบหน้าเป็นประการใดจะเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบต่อไป 

 

   เอกสารประกอบการประชุม 

   - สรุปจํานวนผู้เข้ารับฟังการประชุมช้ีแจงการปรบัระบบการบริหารงานบุคคล

สําหรับลูกจ้างประจํา 

   - กําหนดการประชุมช้ีแจง เรื่อง  การปรบัระบบการบริหารงานบคุคลของ

ลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 

 4.8 การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ขอนําเสนอทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

 

/1.  นางอรุโณทัย... 
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1.  นางอรุโณทัย  อุ่นไธสง ตําแหน่งบคุลากรชํานาญการพิเศษ เลขที่ประจํา 

ตําแหน่ง 13 อัตราเงินเดือน 28,100.-บาท สังกัดโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สํานกังานอธิการบดี  

ให้โอนไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ เลขทีต่าํแหน่ง 149 อัตราเงินเดือน 28,100.-บาท สังกัดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

2. นายไพรัตน์  แก้วสาร ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ประจําตําแหน่ง   

154 อัตราเงินเดือน  27,000.-บาท  สังกดัภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้โอนไป 

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีป่ระจําตําแหน่ง  23 อัตราเงินเดือน 27,000.-บาท  สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ตั้งแต่วนัที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามที่คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติเหน็ชอบการปรบั 

ระบบบรหิารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตาํแหน่งตาม

มาตรฐานกลางสิบเอ็ดตําแหน่ง เปน็ระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุม่ลักษณะงาน  ซ่ึงมีผลทําให้ระบบ       

การบรหิารงานบคุคลสําหรบัข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลีย่นแปลงไป  นัน้ 

เมื่อวันที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัด 

ประชุมช้ีแจงเรื่องการปรบัระบบการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ณ 

จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ โดยเรือ่งสําคัญเรง่ด่วน  คือ  

การประเมินผลการปฏิบติัราชการของข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา ในวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2554  

โดย ก.พ.อ. ได้ยกร่างประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพือ่ให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้เปน็แนวทางในการออก

ข้อบังคบัของสถาบนัให้สอดคล้องกับระบบบรหิารงานบคุคลใหม่   

   โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่จึงได้จดัประชุมร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีผู้แทนข้าราชการทกุตําแหน่งจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม 

โดยช่วงเช้าเปน็การระดมความคิดเหน็เพื่อจัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ

ตําแหน่งวิชาการ และช่วงบ่ายเปน็การระดมความคิดเหน็เพื่อจัดทําร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของตาํแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหน่ง

ประเภททั่วไป 

 

/รองอธิการบดี... 
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   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทัง้น้ี  โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย ได้พิจารณา ร่างข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ......  และรา่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ......  แล้ว 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประชมุ 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 

     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

2.  ร่างข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

                                      ประเมินผลการปฏิบติัราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ…. 

3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 

       ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

    พ.ศ.....   

   4. ร่างแบบสรปุผลการประเมินการปฏิบติัราชการ 

   5. ร่างแบบประเมินผลสัมฤทธิก์ารปฏิบติัราชการ 

   6. ร่างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  

 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้โครงการจัดตัง้กองการเจ้าหน้าที่ แก้ไข

ร่างข้อบังคบัและร่างประกาศดังกล่าวข้างต้นตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดังนี ้

1. ให้ใช้การประเมินนี้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน คือ  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

3. ผู้ประเมินข้าราชการและพนักงาน คือ ผู้บงัคับบญัชาของหน่วยงานและ 

ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

4. เน่ืองจากเปน็ช่วงของการปรับระบบการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ในรอบ 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตัง้แต่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ใช้

หลักเกณฑ ์วิธีการ และรายการประเมินตามที่คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ต่างๆ ได้กําหนดไว้แล้วก่อน 

โดยให้ทุกหนว่ยงานกําหนดองค์ประกอบการประเมินเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบติัราชการ ร้อยละ 70 และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 30 

 

/5.2 การปรบัเงินเดือน… 
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5.2  การปรบัเงินเดือนข้าราชการของ ก.พ. กับการพิจารณาปรับค่าจ้าง 

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่อง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ได้อยู่ภายใต้

การกํากบัดูแลของ ก.พ. และขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการตัง้คณะอนกุรรมการปรบัปรงุ

ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนกังาน พ.ศ.2548 

 

5.3  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

ความเป็นมา 

   1.  สํานักวิทยบริการ  ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0529.1.4/726  ลงวันที่ 21  กันยายน 

พ.ศ. 2553 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเลื่อนระดับ นางนนัทา กิจแสวง ข้าราชการ     

พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5  เป็น  ตาํแหน่ง

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  สํานกัวิทยบริการ 

   2.  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้สะสางเรื่องคั่งค้างต่าง ๆ พบว่ายังไม่มี

การดําเนินการใด ๆ ต่อหนงัสือที่ได้รับจนถึงปัจจุบนั  

     3.  เพื่อมิให้ข้าราชการต้องเสียสิทธิจากความล่าช้าในการดําเนินการของ

เจ้าหน้าที่  และมิให้กระทบต่อการแก้ไขคําส่ังที่จะมีผลต่อการเลือ่นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  

2554  จึงควรเสนอคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 

   ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. สํานักวิทยบริการรับเรื่องจากผู้ขอรบัการประเมินวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ.  

2553  และส่งเรื่องให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ในวนัเดียวกัน ซ่ึงเกิดขึน้ก่อนวันที่มหาวิทยาลัย

รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (สกอ.เชิญประชมุชี้แจงครั้งแรกวันที ่15 ตลุาคม 2553) 

   2. การประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นสู่ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6   

เป็นการประเมินระดับควบ  ซ่ึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ  ดังน้ี 

   2.1  ต้นสงักัดรับเรื่องและตรวจสอบคณุสมบติับุคคล/ผลงาน 

   2.2  ต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 2.1 ถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเสนอ 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 

     2.3  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่รับเรื่องและตรวจสอบคณุสมบตัิแล้ว

ถูกต้อง จึงจัดทําและส่งคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 

     2.4  ต้นสงักัดส่งผลการประเมินให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 

     2.5  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

จัดทําคําส่ังแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึนแล้วเสนอ ก.บ.บ. เพื่อทราบ 

/ข้อเสนอ… 
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   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

การรับเรื่องเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน นางนันทา กิจแสวง ข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 5 ระดับ 5 เป็น ตําแหน่ง

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 เกิดข้ึนในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 และเป็นกรณีปกติทั่วไป แต่

ด้วยเหตุของความล่าช้าในการดําเนินการ ประกอบกับเพื่อมิให้กระทบต่อการดําเนินการในระบบแท่ง  

โดยเฉพาะการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากร

มนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. ขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบคุคลและผลงานเพื่อพิจารณา 

เล่ือนระดับนางนันทา กิจแสวง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 5 ระดับ 5 เป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ตามที่สํานักวิทยบริการเสนอ  ดังน้ี 

1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี ประธานกรรมการ 

1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปติาคะโส กรรมการ 

1.3  นางจุรีวรรณ  สายสมาน  กรรมการ 

1.4  นางสาวอุษา  ผูกพนั   กรรมการ 

1.5  นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

2. ขออนุมัติให้แจ้งคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่  31 มกราคม  2554   

3.  ขออนุมัติวันแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง ดังนี้ 

3.1 กรณีไม่มีการแก้ไขหรือปรบัปรุงเอกสาร/ผลงาน  หรือแก้ไข/ปรบัปรุง 

ผลงานแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทีสู่งข้ึนตั้งแต่วนัที่  21  

กันยายน พ.ศ. 2553 (วันทีสํ่านักวิทยบริการรับเรื่อง) 

3.2 กรณีมีการแก้ไขหรือปรบัปรุงเอกสาร/ผลงานและไม่สามารถแก้ไข/ 

ปรบัปรับปรุงได้ทนัภายในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554  การดําเนินการต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
 

   เอกสารประกอบการประชุม 

- สําเนาหนังสือสํานักวิทยบริการ ที่ ศธ 0529.10.1/5921  ลงวันที่ 21 กันยายน 

2553  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเลื่อนระดับข้าราชการ

ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 
 

มติที่ประชมุ  เห็นชอบให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ

พิจารณาการเลื่อนระดับได้  ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปรบั

เข้าสู่ระบบแท่ง 

 

/5.4  ขออนุมัติ… 
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5.4  ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

ว่างลง จํานวน 2 อัตรา  คือ อัตราของ ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และอัตรา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรตัน์  แก้วสาร โอนตําแหน่งข้าราชการไป

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงขออนุมติัคณะกรรมการบริหารงานบคุคลเพื่อ 

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติยบุเลิกอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาของ  

ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกฏู  เพือ่เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา  

ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. ขออนุมัติคงอตัรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรตัน์ แก้วสาร เพือ่รับโอนข้าราชการตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเคมี 

    

   ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1.  อัตราข้าราชการที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการต้องยุบเลิกทันที 

และมหาวิทยาลัยสามารถบรรจุและแต่งตั้งพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลง 

2. การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ให้ดําเนินการรบัโอน 

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น (30 กันยายน พ.ศ.2554) กรณีที่มีเหตุผลความจําเปน็อย่างยิ่ง ไม่

สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายนของแต่ละปี ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 

ธันวาคมของแต่ละปี 

 

มติที่ประชมุ  อนุมัติ 

 

5.5 ขอทบทวนการเปลี่ยนกรอบตําแหน่งว่างมีเงินของพนักงานใน 

สถาบันอุดมศึกษา 

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชมุครั้งที่ 12/2553  

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้เปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน จาก ตําแหน่งนักวิชาการสิง่แวดล้อม 

เป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  เพื่อรองรบัภาระงานในปจัจุบนัและอนาคตของโครงการจัดตั้ง

กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการออกข้อสอบและ   

สอบสัมภาษณ์ มีบุคลากรของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความรู้ความเชีย่วชาญใน

ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปร่วมเป็นกรรมการ นั้น 

/รักษาราชการแทน... 
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รักษาราชการแทนผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค จึงเสนอคณะกรรมการ 

บริหารงานบคุคลพิจารณา ทบทวนมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชมุครั้งที่ 12/2553 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน (เงินรายได้มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี)  จาก ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็น ตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานบริหาร เพื่อเปิดสอบ

คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
 

   ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

   เหตุผลและความจําเป็นของโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

   ปัจจบุันได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองทั้งหมด 6 งาน ประกอบด้วยงาน

ธุรการ งานซ่อมบํารงุ งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ งานประปาและสุขาภิบาล งานสวนและสิ่งแวดล้อม งาน 

บําบัดน้ําเสียและขยะมูลฝอย บุคลากรทั้งหมดประมาณ 89 คน ซ่ึงโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภค รวมถึงงานด้านสํารวจ/ออกแบบ/ซ่อมบาํรุงงาน   

ทุกระบบ การจัดทําสถิติการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ํา เครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า 

ลิฟต์ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การผลิตน้ําประปา จัดทําข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าของแต่ละคณะ/

หน่วยงาน อาคารชุดที่พักอาศัย และผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซ่ึงจากภาระงาน

ดังกล่าว โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพฯ มีบุคลากรตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารเพียง 1 

ตําแหน่ง กอปรกับในอนาคตภารกิจและปริมาณงานด้านเอกสารจะมี เพิ่มตามการเติบโตของ

มหาวิทยาลัย  จึงจําเปน็ต้องมีตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานบริหารเพิ่มเติม 

 

มติที่ประชมุ  ให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ภาระงาน 

และโครงสรา้งของหน่วยงานแล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง 
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

6.1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อน 

ระดับลูกจ้างประจํา 

   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ในคราวประชุมครั้งที่ 

13/2553 เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ.2553  ที่ประชุมมอบหมายให้ โครงการจดัตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 

กําหนดรูปแบบและคู่มือการปฏิบตัิงาน แบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน ข้ันตอน ระยะเวลาในการ

ประเมินการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง)  และกลุ่มงาน /การเล่ือนระดับ ของลูกจ้างประจํา  เพื่อใช้เปน็

เกณฑ์กลางร่วมกันทุกคณะ/สํานัก/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

/บัดนี้… 
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   บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ    

การประเมินเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง)  และกลุ่มงาน /การเล่ือนระดับ ของลูกจ้างประจํา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
    

   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

1. แบบประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน(ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน /   

การเล่ือนระดับ 

2. เห็นชอบหลักเกณฑ์ ข้ันตอน เอกสารการเปล่ียนสายงาน(ช่ือตําแหน่ง) 

และกลุ่มงาน /การเลื่อนระดับ 

 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี ้

1. เห็นชอบตามแบบประเมินที่ โครงการจดัตั้งกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอ  

แต่ให้แก้ไขคา่คะแนนแล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชมุคราว

ต่อไป 

2. เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เอกสารการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหน่ง) 

และกลุ่มงาน /การเลื่อนระดับ ดังนี้ 

     2.1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/ 

การเลื่อนระดับ 

        2.1.1  คณุสมบตัิเฉพาะตาํแหน่ง 

 1)  คุณวุฒิ 

 2)  ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

 3)  ภาระหน้าที่ 

 4)  อัตราค่าจ้าง 

 2.1.2  เอกสารประกอบการประเมิน 

 1)  แบบลปจ. 1 

 2)  สําเนาคณุวุฒิการศึกษา 

 3)  สําเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานแหง่ชาติ 

 4)  คู่มือการปฏิบัติงาน (กรณีที่ขอเปลี่ยนสายงานและกลุม่งาน) 

 2.1.3  หัวข้อในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

 1)  โครงสร้างการแบง่ส่วนงานภายในหน่วยงาน 

 2)  โครงสร้างการบริหาร (อัตรากําลงัของหน่วยงาน) 

 3)  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 4)  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

/5)  ขั้นตอน… 



 - 31 - 

 5)  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 6)  ปริมาณ/สถิติ/ข้อมูลสารสนเทศหรือผลสัมฤทธิง์านที่

รับผิดชอบยอ้นหลังตามที่กระทรวงการคลังและ ก.พ. กําหนด 

 7)  การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและพฒันางานที่รับผิดชอบ 

 8)  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันางาน 

 2.2  ขั้นตอน 
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เอกสารประกอบการประชุม 

  เอกสารหมายเลข 1  แบบประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน(ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน /  

การเล่ือนระดับ 

 เอกสารหมายเลข 2  หลักเกณฑ์  ข้ันตอน  เอกสารการเปล่ียนสายงาน(ช่ือตําแหน่ง)และ 

กลุ่มงาน / การเลื่อนระดับ 

   

มติที่ประชมุ  เห็นชอบ 

 

6.2  ขออนุมัติยืมกรอบอตัรากําลังเพิม่ใหม่ (ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์)  

ประจําปี 2553 

สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ในคราวประชุมครัง้ที ่ 

13/2553 เมื่อวันที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมตัิยืมกรอบตาํแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ 

เพื่อใช้ในการเปลี่ยนตําแหน่ง นายประจักษ์  จนัทรต์รี ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตําแหน่ง

ผู้ปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร์ 8 ระดับ 8 ชํานาญการ สังกัดภาควิชาเคมี เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร ์ไม่ได้       

ขออนุมติักรอบสําหรบัการเปลี่ยนตําแหน่ง ทีป่ระชุมจึงได้พิจารณากรอบสําหรบัการเปลีย่นตาํแหน่งที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมติัไว้ใน 50 กรอบแล้ว ไม่มีกรอบตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ของคณะหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ที่

เหลืออยู่  ดังนัน้ ทีป่ระชุมจึงมีมติเหน็ชอบ หากคณะวิทยาศาสตร์ ยงัมีความประสงค์ทีจ่ะเปล่ียนตําแหน่งให้

บุคคลดังกล่าว ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ส่งเหตุผลและความจําเปน็ ให้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล

พิจารณาเพื่อขอกําหนดกรอบสําหรบัการเปลีย่นตาํแหน่งเพิม่เติม 

   บัดน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอยืมกรอบตาํแหน่งนกัวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

จากสํานกัวิทยบรกิาร เพื่อกําหนดตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร ์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกบั

ได้เสนอเหตผุลและความจาํเป็นในการขออนุมัติกรอบตําแหน่งดังกล่าวตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

1) พิจารณาเหตผุลและความจําเปน็ในการขอกําหนดตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ 

2) พิจารณาอนมุัติเปลี่ยนกรอบตําแหน่งจากตําแหน่งนกัวิชาการพัสดุ สังกัดสํานกั   

วิทยบริการ เป็นตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สําหรับการเปลี่ยน

ตําแหน่งราย นายประจกัษ์  จันทร์ตรี 

  3)  ให้คณะวิทยาศาสตร์ ดําเนินการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่งบุคคลดังกล่าว ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที ่1/2548  เมื่อวันที่ 3 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2548 

ทั้งนี้  หากผ่านการประเมินวันแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งใหม่ ขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วนัที่   

4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 วันที่โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าทีร่บัเรื่อง หรือก่อนจะเข้าสู่ระบบแท่ง เพื่อมิ

ให้กระทบสิทธิประโยชน์ของผู้รับการประเมิน 

/เอกสารประกอบ... 
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  เอกสารประกอบการประชุม 

1. เหตุผลและความจําเป็นประกอบการขอกําหนดตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.7.1.2/5981 ลงวันที ่3 มิถนุายน พ.ศ.2553 

3. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.7.1/14893 ลงวันที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ.2553 

4.   หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่ง 

 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

   1. เห็นชอบเหตุผลและความจําเป็นในการกําหนดตําแหน่งนักวิทยาศาสตร ์

   2. เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและ

ผลงานเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่ง นายประจกัษ์ จันทรต์รี จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร์ 8 ระดับ 8 ชาํนาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ 8 ระดับ 8 ชํานาญการ 

   3. สําหรับกรอบอัตรากําลังในการเปลี่ยนตําแหน่ง ให้โครงการจัดตั้ง    

กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอข้อมูลของอัตรากําลังที่ยังไม่ได้ดําเนินการให้คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลเพื่อพิจารณาจดัสรรให้คณะวิทยาศาสตร ์

 

   6.3 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภท

คณาจารย์ประจํา 

ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ 

ประจําครบวาระเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2552  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา จึงได้ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

คณาจารย์ประจํา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. 2551  บัดนี้  การดําเนินการเลือกตั้งผู้แทน

คณาจารย์ประจําได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภท

คณาจารย์ประจํา  ดังนี้   

   ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  1. รองศาสตราจารย์วินิจ  พรหมอารักษ์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

   ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1.  นายพิสิทธิ ์ กอบบุญ    สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

2.  นายชัช  วงศ์สิงห์    สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

/เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา 16.25  น.  

 

 

-สิริรตัน์  วงษ์ทอง-                 -ธนพรรณ  ธานี- 

(นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี)    

           บุคลากร            รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์  

  ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ครั้งที่ 1/2554 

 

-นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข- 

 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
 


