
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ      
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ 
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
๘. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร กรรมการ  
๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๑. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์ กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร        กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
     และการออกแบบ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์           กรรมการ 
๑๕. (แทน)ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ กรรมการ 
    และเครือข่าย 
๑๖. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บดุดาดี กรรมการ 
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นายตะวันฉาย  โพธิ์หอม รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์ บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/เริ่มประชุม... 
 
 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๕๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  
วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 

ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ... 
   ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ ได้น าเสนอพิจารณาการปรับค่าจ้างแรกบรรจุส าหรับลูกจ้างชั่วคราว
เพ่ือให้เทียบเคียงกับอัตราแรกบรรจุของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังก าหนด ไว้ ณ วันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งขอความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงาน ที่มี
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดพิจารณา และแจ้งที่ประชุมบริหารงานบุคคลครั้งต่อไปพิจารณา 
   คณะ/หน่วยงาน ได้แจ้งเห็นชอบตามหลักการ และกองการเจ้าหน้าที่น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้
ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามอัตราแรกบรรจุ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ทั้งนี้มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุส าหรับลูกจ้าง
ชั่วคราว เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคราวถัดไป (ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖) เพ่ือเสนอ
ร่างประกาศฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น 

บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดอัตรา 
ค่าจ้างแรกบรรจุส าหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ... เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณา  ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุส าหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ...  ทั้งนี้  หากท่ี
ประชุมเห็นชอบ จะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศใช้ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

/เอกสารประกอบการประชุม... 

 

 



-๓- 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
  -  ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ
ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว พ.ศ. .... และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งนางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฎ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๖ อนุมัติการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง เปลี่ยนชื่อต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งพยาบาล
ช านาญการพิเศษ จ านวน ๒ รายคือนางสุฬดี กิตติวรเวช อัตราเงินเดือน ๔๒,๙๘๐.-บาท และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฎ 
อัตราเงินเดือน ๔๓,๗๑๐.-บาท เป็นต าแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็น
การเปลี่ยนประเภทและชื่อต าแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จะต้องได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของประเภท
นั้น ดังนั้น ทั้งสองรายจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้น ๓๙,๖๓๐.-บาท เป็นอัตราเงินเดือนที่ต่ ากว่าที่ได้รับก่อนการเปลี่ยน
ประเภทต าแหน่ง  
   ดังนั้น ทั้ง  ๒ รายจึงเสนอขอความอนุเคราะห์ให้กองการเจ้าหน้าที่ หารือคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง โดยไม่ต้องลดเงินเดือนโดยมีเหตุผล 
ดังนี้ 
   ๑. วิชาชีพพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลนทั้งในด้านผู้สอนและผู้ปฏิบัติงาน และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ .ศ.๒๕๕๒ ที่ก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ประจ านอกจากคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว อาจารย์ยังต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่ต่ า
กว่า ๒ ปี มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น ๑ ที่ไม่หมดอายุ รวมถึงการก าหนดอัตราส่วน อาจารย์ : 
นักศึกษา ไม่มากกว่า ๑:๘ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล นอกจากนี้ยังต้องนิเทศนักศึกษาด้านบริการ โดยฝึกปฏิบัติ
ตามแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
    ๒. การเปลี่ยนต าแหน่งโดยไม่ต้องลดเงินเดือนนี้ มีกรณีตัวอย่างตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ 
๑๐๐๖.๒/๒๕๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
   กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว ตาม
หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖   
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ ปัจจุบันทั้งสองรายยังคงด ารงต าแหน่งพยาบาลช านาญการพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ในระหว่างนี้จึงรอผล
การพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจะได้แจ้งคณะพยาบาลศาสตร์ 
ต่อไป 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 
 



-๔- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอน
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

   ๔.๒  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ  วันที่  
๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๕๕  เห็นชอบให้มีการปรับอัตราเงินเดือน 
แรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา  และการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  และวันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๗  เพ่ือให้เป็นไปตามมติดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลัง  
จึงอาศัยอ านาจตามข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้
ก าหนดบัญชีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า  และ
ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า – ขั้นสูงของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค  ๐๔๒๘/ว ๓๑  ลงวันที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๖  ส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ด าเนินการปรับอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ไปแล้ว  ส่วนการปรับอัตราค่าจ้าง ณ วันที่ 
๑  มกราคม  ๒๕๕๗  กองการเจ้าหน้าที่  ได้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจ าแล้วมีผู้อยู่ในเกณฑ์การได้รับการปรับอัตรา
จ้าง  จ านวน  ๘๔ ราย    

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อทราบ แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย  ณ  ๑  มกราคม  
๒๕๕๗  ดังนี ้
   ๑.  กองการเจ้าหน้าที่  จัดส่งข้อมูลการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้คณะ/ส านัก 
ตรวจสอบข้อมูล ภายในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

   ๒.  คณะ/ส านัก ส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่  เพื่อประกอบการจัดท าค าสั่งต่อไปภายใน  
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗         

๓.  กองการเจ้าหน้าที่  จัดท าค าสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า ณ  ๑  มกราคม ๒๕๕๗   
ภายในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑.  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๑   ลงวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
๒.  บัญชีอัตราขั้นต่ าของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
๓.  ข้อมูลลูกจ้างประจ าที่อยู่ในการเกณฑ์การได้รับปรับอัตราค่าจ้าง  ณ  วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๗     

       
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/๔.๓  การเปลี่ยนสายงาน... 
 

 



-๕- 
 

 

         ๔.๓  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)/กลุ่มงาน/ การเลื่อนระดับช้ันงาน 
 

   ตามท่ี ก.พ. ได้ก าหนดการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจ าแนกต าแหน่งลูกจ้างประจ าเป็น  ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  ๒) กลุ่มงานสนับสนุน 
๓) กลุ่มงานช่าง และ  ๔)  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่  
กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้
คณะ/หน่วยงานด าเนินการแล้ว นั้น 
   คณะวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว  รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมทราบ  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับชั้นงาน 
จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
 
 

๑ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร์ 
นายอภัยวรรณ  สรุะพร  

 
 
 

พนักงานห้องทดลอง 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑๕,๔๔๐ 

 
 
 

พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๑๕,๖๑๐ 

 
 
 

๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 

๔.๔ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
 

      ๑. นางสาวกาญจนา  รุ่งรัชกานนท์  ข้าราชการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา 
พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

     ๒. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ ข้าราชการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๓. นางสาวอัญชลี  ส าเภา  ขา้ราชการต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๔. นายศักดิ์ศรี สุภาษร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะ 
วิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

   ๕. นางเมรีรัตน์  มั่นวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

/มติที่ประชุม... 
         



-๖- 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน  

๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. … นั้น  

   กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าว เพ่ือให้แนวทางการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยประเด็นส าคัญที่ปรับปรุงแก้ไขจะเป็นส่วนของการปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 

บุคคล เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. … 
 

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- หนังสือที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง การมอบอ านาจการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  

๒. เปรียบเทียบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และที่เสนอ
ปรับแกไ้ข 

๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เสนอปรับแก้ไข 

 

มติที่ประชุม  ให้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ และเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
 

/๕.๒  ขออนุมัติ... 
 
 
 
 



-๗- 
 

  
๕.๒  ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยส าหรับ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๗ 
 

ตามที่ส านักงาน  ก.พ.  ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองและอัตราเงินเดือนที่ 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิใหม่  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  และ
วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  (หนังสือ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕) ส านักงาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงแจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ว่า  ก.พ.อ.  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๖  
มีมติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของ  ผู้ได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดได้โดยอนุโลม (หนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙(๒)/ว ๑  ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖)  โดยงบประมาณส าหรับการเบิกจ่าย ณ วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ให้ส่วนราชการใช้จากเงินเหลือจากของส่วน
ราชการก่อน  หากไม่พอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง  ส่วนการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้แต่ละส่วนราชการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น 

เพ่ือให้การปรับอัตราอัตราเงินเดือนชดเชยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ณ  วันที่  ๑   
มกราคม  ๒๕๕๗  ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธภิาพ  กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลประมาณการงบประมาณที่ตอ้ง
ใช้ในการปรับเงินเดือนชดเชยส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  แลว้  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   ทั้งนี้  กองแผนงาน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕๗  
เพ่ือใช้ในการปรับเงนิเงินเดือนชดเชยส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ณ  วนัที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ไว้แลว้   
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุและปรับอัตราเงินเดือนชดเชยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๒. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๙๖๕  ลงวนัที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๓. ประมาณการงบประมาณท่ีใช้ส าหรับปรับอัตราเงินเดือนชดเชยของข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ  วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗   
  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

๕.๓  การจัดท าค าขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
   เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ จ านวน ๕๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ได้เสนอขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มายังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

/ดังนั้น… 
 



-๘- 
 

 
ดังนั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ท า 

หน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ได้เห็นควรก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิม
ใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศมีศักยภาพและเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเห็นควรให้ด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังระบบ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความจ าเป็น 
และความเหมาะสม หากเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ ขอให้จั ดท าค าขอก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเพ่ิมใหม่ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สถานภาพอัตราก าลังในปัจจุบัน 
แนวโน้มการรับนักศึกษา จ านวนอาจารย์ จ านวนหลักสูตร และตารางสอนที่ได้รับการรับรองจากศูนย์บริการการศึกษา
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตารางสอนของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในการจัดท า
แผนเพ่ือขอกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลตาม
รายการที่ก าหนด ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และขยายระยะเวลาเป็น
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้ท าการวิเคราะห์และกลั่นกรองการ
ขอกรอบอัตราก าลังเพิ่มใหม่ และน าเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

เนื่องจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ที่ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนต้องได้รับการ 
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่จึงขอเสนอข้อมูลของคณะและ
หน่วยงานเพื่อขอก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ แยกเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติในหลักการในการน าส่งข้อมูลการขอก าหนดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ พ.ศ.  
๒๕๕๘-๒๕๖๑ ตามท่ีคณะ/หน่วยงานน าเสนอ 

๒. ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย พิจารณากรอบ 
อัตราก าลังสายสนับสนุน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ที่ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน แทนคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

๓. หากคณะ/หน่วยงานใดประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลกรอบอัตราก าลัง ให้จัดส่งกอง 
การเจ้าหน้าที่ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐ ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่งและจ านวนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง โดยให้มีการก าหนดคราวละสี่ปี และต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และมาตรา ๑๔ (๕) ได้ก าหนดให้ ก.พ.อ. มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดกรอบอัตราก าลังและอัตราส่วนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใช้เพ่ือการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
สถาบัน 
 

/เอกสารประกอบ... 
 



-๙- 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑.  ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑  
๒.  ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
 
๕.๔  ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศกรณีพิเศษ 
ด้วย  คณะรัฐศาสตร์  ขออนุมัติให้  นางสาวขวัญณภิส  รัชตะวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย   

ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  
เมษายน  ๒๕๖๐  เนื่องจากเดิมคณะได้อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษานอกเวลาราชการไปก่อน เพราะจ านวนอาจารย์ประจ า
ของคณะที่ลาศึกษาเต็มเวลาเกินอัตราร้อยละ ๒๐  ตามที่ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลาศึกษาภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนด  ซึ่งต้นปี ๒๕๕๗  จะมีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศรายงาน
ตัวกลับมาปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  ราย   

ดังนั้น  คณะรัฐศาสตร์  จึงเสนอขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าว  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแตว่ันที่  ๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐  เป็นกรณีพิเศษ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
เดิมคณะรัฐศาสตร์มีอัตราก าลังสายวิชาการท้ังหมด  จ านวน  ๓๑  คน  สามารถอนุมัติให้ลา 

ศึกษาภายในประเทศได้ไม่เกิน  ๗  คน  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศไปแล้ว  ๙  คน  โดยเป็นการอนุมัติให้ลา
ศึกษาศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  ๒ คน ปัจจุบันมีอัตราก าลังว่าง  ๒ อัตรา  คงเหลืออัตราก าลังสายวิชาการปฏิบัติงานจริง  
๒๐  คน   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณา 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
ข้อ ๑๐  ก าหนดว่า  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ  อธิการบดีจะต้องพิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐  
ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ที่ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ   เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้
อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป”    
 ๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม  
๒๕๔๘  มีมติก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน มหาวิทยาลัย  ไว้
ดังนี้ 

/-   กรณีขออนุมัติ… 
 

 



-๑๐- 
 

 
      -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยไม่ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้ันตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  -  หนังสือคณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๕๐๓๕  ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  ขออนุมัติให้
พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 
๕.๕  ขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

   ด้วยนายฐิติพล ภักดีวานิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  ได้ยื่นหนังสือขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือท างาน
วิจัยเรื่อง “The Roles of China and the US for the Development of the Greater Mekong Sub-region and 
also for the Strengthening of ASEAN” ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้  

๑. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการครั้งนี้เป็นการไปปฏิบัติการวิจัย  ตาม 
ข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. นายฐิติพล ภักดีวานิช เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติครั้งแรก ไม่เกิน  
๑๒ เดือน ตามความในข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ที่ประชุมจึงมีมตเิห็นชอบ โดยให้แจ้งนายฐิติพล ภักดีวานิช ส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ 
พิจารณา จ านวน ๒ รายการ ได้แก่  

๑. Proposed Research Project 
๒. ปฏิทินการท างาน  
แต่เนื่องจากการขออนุมัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ (๔)  จึงต้องน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติ 

/หลักการ... 
 



-๑๑- 
 

 
หลักการ/หลักแนวคิด 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏว่าการขออนุมัติดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ ๗ (๔) ที่ก าหนดไว้ว่า “ต้องอยู่
ในจ านวนไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนคณาจารย์ประจ าของคณะหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิจารณา 
และจ านวนดังกล่าวให้นับรวมอยู่ในจ านวนโควตาของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศฯ”  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์  เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการลาเพ่ิมพูนความรู้ 
ทางวิชาการของ นายฐิติพล ภักดีวานิช กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในข้อ ๗ (๔) 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
  ๒. ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติลา
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
  ๓. เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔. ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๕๑๔๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอแจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 
  ๕. ข้อมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ กรณี 
นายฐิติพล  ภักดีวานิช 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 
 

๕.๖  (ลับ) ขออนุมัติแก้ไขผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเหตุผลที่คณะศิลปศาสตร์เสนอ  ทั้งนี้ ให้คณะแจ้งผู้รับการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
 

๕.๗  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีคนครอง ราย  
นายธนศิลป์ ทองไทยและขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนต าแหน่ง นายธนศิลป์ ทองไทย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งเลขที่ ๒๙๓ อัตราเดือนละ ๒๒,๐๐๐.-บาท สังกัด
ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์  

/ได้มอบหมาย... 
 



-๑๒- 
 

 
ได้มอบหมายให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบันโดยได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่างเต็มศักยภาพในภาระงานบุคคลมาด้วยดี ดังนั้น เพ่ือให้
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายงาน ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนต าแหน่งบุคคลดังกล่าว โดยใช้กรอบ
อัตราก าลังอัตราใหม่ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และขอยุบเลิกต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนต าแหน่ง นายธนศิลป์ ทองไทย จากต าแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ โดยยุบต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และไม่ขอรับอัตราใหม่เพ่ือมา
ทดแทนอัตราเดิมท่ีถูกเปลี่ยนไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ 
พิจารณาขออนุมัติการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กรณีมีคนครอง ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ราย นายธนศิลป์ ทองไทย 
   จาก ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็น ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ 

  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามข้อ ๖ (๒) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัด
โอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดท าข้อมูลตามแบบรายการ ๒ ที่แนบท้ายประกาศ และเสนอต่อ 
ก.บ.บ.เพ่ือพิจารณา 
  เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการภายในเสนออธิการบดีเ พ่ือแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้ 
  ส่วนราชการภายในอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจ าส่วนราชการภายในให้ความ
เห็นชอบ จ านวน ๑ คน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จ านวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ 
  กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่ก าหนดได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ พิจารณา
มอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอ านาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการประเมินบุคลและผลงาน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนราชการภายใน” 
 
เอกสารประกอบการประชุม  
  -  บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๖๔๒๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม    อนุมัติให้เปลี่ยนต าแหน่ง  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติ 

/๕.๘ การเปลี่ยน... 
 

 



-๑๓- 
 

 
   ๕.๘ การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี 
          

   ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนต าแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘  เป็นต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 

ล าดับการด าเนินการขอเปลี่ยนต าแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี 
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ 

๑ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ นายประจักษ์ จันทร์ตรี ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
อัตรา ๒๒,๖๙๐.-บาท  ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ 
ช านาญการ ต่องานบริหารงานบุคคลของคณะ 

๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติยืมกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ (ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ต่อกองการเจ้าหน้าที่ 

๓ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน  
นายประจักษ์ จันทร์ตรี ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ 

๔ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓  
เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มีกรอบอัตราก าลังว่างมีเงินของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
หากคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งให้ส่งเหตุผลความจ าเป็นให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรอบส าหรับการเปลี่ยนต าแหน่งเพิ่มเติม 

๕ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์  
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอยืมกรอบต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จ านวน ๑ อัตราจาก
ส านักวิทยบริการ เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งนายประจักษ์ จันทร์ตรี 

๖ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ส านักวิทยบริการ ให้ความอนุเคราะห์ยืมกรอบอัตราก าลัง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 

๗ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๓ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓  
๑.เห็นชอบเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
๒.เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือ
พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง นายประจักษ์  จันทร์ตรี จากต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘  ช านาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
๓.ส าหรับกรอบอัตราก าลังในการเปลี่ยนต าแหน่ง ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
น าเสนอข้อมูลของอัตราก าลังที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณาจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 



-๑๔- 
 

 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ 
๘ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์  

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง 
๙ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง นายประจักษ์  จันทร์ตรี 
๑๐ ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินบุคคล

และผลงานเพื่อพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง 
๑๑ ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง นายประจักษ์  จันทร์ตรี ฉบับที่ ๒ 

๑๒ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ 
ให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อแจ้ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี      
ว่าหากประสงค์ขอเปลี่ยนต าแหน่งให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๕  หากพ้นก าหนดบุคคล
ดังกล่าวไม่ส่งเอกสารประกอบการประเมิน ให้คณะท าหนังสือขอยุติเรื่องต่อ
มหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรก าหนดแนวปฏิบัติและระยะเวลาใน
การด าเนินการให้ชัดเจน 

๑๓ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ 
แจ้งให้นายประจักษ์ จันทร์ตรี ส่งผลงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันนี้เป็นต้นไป หาก
ล่วงเลยถือว่ายุติเรื่อง 

๑๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นายประจักษ์  จันทร์ตรี  จัดส่งเอกสารและผลงานเพ่ือขอเปลี่ยนต าแหน่ง 
๑๕ ๒ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๕ 
งานบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจเอกสารปรากฏว่าเป็นเอกสารที่เคยเสนอ
ขอรับการประเมินเพ่ือพิจารณามาแล้ว จึงขอให้บุคคลดังกล่าว ส่งเอกสารและผลงาน 
ตามภาระงานต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ หาก
พ้นก าหนดจะถือว่ายุติเรื่อง 

๑๖ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายประจักษ์  จันทร์ตรี แจ้งยืนยันเอกสารและผลงานเดิมต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยให้เหตุผล “ ผู้ขอรับการประเมินยังไม่ได้ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาในต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงานพิเศษ ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
(มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) จึงขอเสนอเอกสารและผลงานเดิมต่อคณะกรรมการ 

๑๖ ๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕ 

ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง แจ้งส่งเอกสารและ
ผลงาน นายประจักษ์  จันทร์ตรี ต่อกรรมการประเมิน 

๑๗ ๓ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ 

นายประจักษ์ จันทร์ตรี ส่งเอกสารและผลงานเพ่ิมเติม ตามมติคณะกรรมการประเมิน 

 
 



-๑๕- 
 

 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ 
๑๘ ๓๐ พฤษภาคม  

๒๕๕๕ 
คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งส่งผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
โดยคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วให้บุคคลดังกล่าวเปลี่ยนต าแหน่งเป็น
นักวิทยาศาสตร์ 

 
    

กองการเจ้าหน้าที่ได้หารือผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและคณะ  
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยค าแนะน าแนวทางการ
ด าเนินงานใน ๒ แนวทาง ดังนี้ 
   แนวทางที่ ๑ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม (ระบบบริหารงานบุคคลเดิม) 
เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 

๑. ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
๒. ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนขั้นสูงกว่าเดิมตามระดับต าแหน่ง 
๓. ปรับเข้าสู่ระบบการจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑ กันยายน  

๒๕๕๓ ด ารงต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนตาม
ระบบการบริหารงานบุคคลเดิม 

 
   แนวทางที่ ๒ เนื่องจากวันที่ยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่ง คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ขอก าหนดกรอบ
ของต าแหน่ง และจากการด าเนินงานพบว่า ก.บ.บ.ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมต ิ

๑. เห็นชอบเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
๒. เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือพิจารณา 

เปลี่ยนต าแหน่ง นายประจักษ์  จันทร์ตรี จากต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘  ช านาญการ เป็น 
นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 

๓. ส าหรับกรอบอัตราก าลังในการเปลี่ยนต าแหน่ง ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  
น าเสนอข้อมูลของอัตราก าลังที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาจัดสรรให้คณะ
วิทยาศาสตร์  
    ดังนั้น อาจต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยน
ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ หากเปลี่ยนต าแหน่งจะกระทบกับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
   การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง บุคลากรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ด ารงต าแหน่งในระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภท
นั้นๆ ดังนั้น 

๑. จะต้องด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
๒. อัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ (ไม่เกิน ๒๔,๔๕๐  

บาท) ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้รับอัตราเงินเดือน ๒๙,๘๔๐ บาท  
๓. ไม่ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

/รองอธิการบดี… 
 



-๑๖- 
 

 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

เพ่ือพิจารณา ดังนี้  
๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน กรณี รายนายประจักษ์ จันทร์ตรี หรือ 
๒. หารือ สกอ. ถึงแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การด าเนินงาน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่งและการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
   
มติที่ประชุม  เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแนวทางที่ ๑ ทั้งนี้ 
ให้ กองการเจ้าหน้าที่  หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยล าดับเหตุการณ์ ชี้แจงสาเหตุของ
ความล่าช้าของการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และการด าเนินการได้ หาก สกอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าด าเนินการได้  
มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  แต่หาก สกอ. พิจารณาแล้วไม่ได้สามารถด าเนินการได้ให้
สอบถามเจ้าตัวว่าประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่ 
 

๕.๙ ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง  ช่ือต าแหน่ง และระดับต าแหน่งของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย นายพิชิต  โสภากันต์ 
   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งนายพิชิต 
โสภากันต์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๑๗๓ สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เป็นต าแหน่งอาจารย์ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งบุคคลดังกล่าว 
โดยให้ประเมินผลการสอนเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาโดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ นั้น  
   บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ รายงานผลการประเมินบุคคลและผลการสอนบุคคลดังกล่าว  โดยที่
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน มีมติมอบหมายให้ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สังเกตการณ์สอนและประเมินผลการสอน ดังนี้ 
 
 
ประเมิน 
ครั้งที่ 

วัน เดือนปี รายวิชา ได้คะแนน 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

ผลการประเมิน 

๑ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๑๐๔ ๒๗๕ 
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

ได้ ๔.๒๗ ผ่าน 

๒ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๑๐๖ ๒๐๘ 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ๒ 

ได้ ๔.๔๐ ผ่าน 

   

/ในการนี้... 
 
 
 



-๑๗- 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ นายพิชิต โสภากันต์ เปลี่ยนต าแหน่งจากต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช านาญงาน ประเภท
ทั่วไป เป็นต าแหน่งอาจารย์ ประเภทวิชาการ ในสังกัดเดิม 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ 
พิจารณาขออนุมัติการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี 
มีคนครอง ประเภททั่วไป ราย นายพิชิต  โสภากันต์ 
   จาก ต าแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช านาญงาน เป็น ต าแหน่งอาจารย์ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามข้อ ๖ (๒) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัด
โอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการภายในเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลการสอนต่ออธิการบดี โดยมีองค์ประกอบดังนี้ หัวหน้าส่วนราชการภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจ านวน ๑ คน บุคลากรต าแหน่งวิชาการที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจ านวน ๑ คน และให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กรณีที่ไม่
สามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่ก าหนดได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณามอบหมายบุคคลตามความ
เหมาะสม 
  ให้คณะกรรมการประเมินผลบุคคลและผลการสอนมีอ านาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลการสอนเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา แล้วรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการภายใน 
  ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลการสอน พร้อมทั้งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการภายในต่อ ก.บ.บ.เพ่ือพิจารณา 
 
เอกสารประกอบการประชุม  
  -  บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๖๔๒๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เรื่องขอส่งผลการประเมินบุคคลและผลการสอน เฉพาะราย นายพิชิต โสภากันต์  
   
มติที่ประชุม    อนุมัติให้เปลี่ยนต าแหน่ง  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติ 

 
๕.๑๐ การก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

   ตามท่ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเรื่องการขอก าหนดระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นหลังเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลใหม่  รายชื่อปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

/ข้อมูลประกอบ… 
 
 



-๑๘- 
 

   ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ.กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาให้ค าปรึกษาและแนะน าใน
การด าเนินการในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธนาวุฒิ  โชติรัตนเพชร  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และนายเกียรติศักดิ์  ฤทธิศักดิกูล  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ มาให้ค าปรึกษาและแนะน า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๖ ดังนี้ 
      กรณีหลังเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลใหม่  

เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งหน่วยงาน
ได้รับเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการหลังประกาศ ก.พ.อ.มีผลใช้บังคับ ดังนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
   ก. ข้าราชการที่ยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ.(วันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๓) แต่ก่อนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ให้ด าเนินการดังนี้   
   ๑. ให้ ก.บ.บ.เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่ม
ลักษณะงาน)  
          เนื่องจากต าแหน่งระดับควบ (ระดับ ๓-๖) ในระบบบริหารงานบุคคลเดิมเทียบได้กับระดับ
ช านาญการในระบบบริหารงานบุคคลใหม่และในระบบบริหารงานบุคคลเดิม ก.ม.มิได้ก าหนดให้มีการก าหนดกรอบของ
ต าแหน่ง (หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑(ข) และ (ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๙) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น : ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งแล้ว ยังต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งด้วย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป) ส่วนระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งต าแหน่งระดับช านาญการในระบบบริหารงานบุคคล
เดิม (ระดับ ๗-๘)เทียบได้กับระดับช านาญการพิเศษในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ และในระบบริหารงานบุคคลเดิม ก.ม.
ได้อนุมัติให้มีความจ าเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงานที่จะมีต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ, 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ, นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ไว้ในหน่วยงานแล้ว  

๒. การวิเคราะห์ค่างานของผู้ยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่ง 
                             หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติระดับต าแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลเดิมเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการเป็นการเฉพาะส าหรับข้าราชการทั้ง ๘ ราย ดังนั้นจึงมิต้องมีการประเมินค่างานของผู้ยื่นขอก าหนดอีก 

๓. การประเมินบุคคลและผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
       เนื่องจากหน่วยงานรับเรื่องหลังประกาศ ก.พ.อ.มีผลใช้บังคับ ดังนั้น การประเมินบุคคลและ
ผลงานของข้าราชการ ทั้ง ๘ รายจึงต้องเป็นไปตามองค์ประกอบในการประเมินของประกาศ ก.พ.อ.  
                ทั้งนี้ มีส่วนที่ข้าราชการทั้ง ๘ รายด าเนินการ/มีข้อมูลอยู่แล้ว และส่วนที่จะต้องด าเนินการ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 
๑.ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
   - ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
หน่วยงานได้ประเมินไว้แล้ว  
๒.ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ   
   - ข้าราชการทั้ง ๘ รายได้ยื่นผลงานตามที่ ก.บ.บ.
ก าหนดครบถ้วนแล้ว 
   - ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) 

๑.ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  
   - ข้าราชการทั้ง ๘ รายจะต้องเข้ารับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
    - เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Reader) 

    
๔. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.และบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     ข. ข้าราชการที่ยื่นเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ.(วันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๓) และหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ให้ด าเนินการ ดังนี ้

     ๑. การก าหนดระดับต าแหน่ง  
             ให้ ก.บ.บ.เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการ เนื่องจาก

ต าแหน่งระดับควบในระบบบริหารงานบุคคลเดิมเทียบได้กับระดับช านาญการในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ และใน
ระบบบริหารงานบุคคลเดิม ก.ม.มิได้ก าหนดให้มีการก าหนดกรอบของต าแหน่ง 

     ๒. วันอนุมัติระดับต าแหน่ง  
                                  เพ่ือมิให้กระทบต่อวันเข้าสู่ต าแหน่งของผู้เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งให้ ก.บ.บ.เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติระดับต าแหน่งย้อนหลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่
เปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน) 

     ๓. การประเมินค่างาน และประเมินบุคคลและผลงาน  
                 เนื่องจากหน่วยงานรับเรื่องหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัยประกาศใช้ ดังนั้น การประเมิน
บุคคลและผลงานของข้าราชการ ทั้ง ๓ รายจึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย  
       ๔. การแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ  

ทั้ง ๒ กรณี ดังนี้ 
   กรณีข้าราชการที่ยื่นเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ.(วันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๓) 
   ๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติระดับต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ  โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน) 

  ๒. การประเมินบุคคลและผลงาน  เนื่องจากหน่วยงานรับเรื่องหลังประกาศ ก .พ.อ.มีผลใช้
บังคับ จึงต้องเป็นไปตามองค์ประกอบในการประเมินของประกาศ ก.พ.อ.  

/๓. การแต่งตั้ง... 



-๒๐- 
 

         ๓. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.และบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     กรณีข้าราชการที่ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)  
   ๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบระดับช านาญการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน) 
   ๒. การประเมินบุคคลและผลงาน และการแต่งตั้งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชายเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
๒๕๕๕ 
 

เอกสารประกอบการประชุม  
  ๑. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑(ข) และ (ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๙) ขึ้นแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  ๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๙๖๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ เรื่องการก าหนด
ความจ าเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน 
  ๓. รายชื่อข้าราชการที่ยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ. แต่ก่อนข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
และกรณีหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
  

มติที่ประชุม  เห็นควรต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติกรอบอัตราก าลัง  ทั้งนี้ ให้หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเด็นมีผู้ย่ืนขอก าหนดต าแหน่ง
สูงข้ึนก่อนการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง ว่าสามารถด าเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมก่อนมีการเข้าสู่ระบบแท่งได้
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  
 
 

๕.๑๑ การก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงาน 
มหาวิทยาลัย 
    

มติประชุม  มีมติให้ถอนเรื่อง และให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
 

/๕.๑๒ ขออนุมัติ... 
 



-๒๑- 
 

๕.๑๒ ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนต าแหน่งเพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล 
   ตามท่ี คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีให้ย้ายและตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษสุดา  
จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ไปสังกัดส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
มีมติดังนี้ 
   ๑. ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  ๔๙๗ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ไปสังกัด
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
   ๒. การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคล
ในอนาคต ขอให้ขอกองแผนงานจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทดแทนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายไดไ้ปพลางก่อน 
   เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ ประสงค์ขอรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทดแทน 
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอตัดโอนอัตราข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๒๒ (ว่างมีเงิน) เพ่ือให้กับคณะเภสัชศาสตร์ 
และบัดนี้ ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องที่ให้ตัดโอนอัตราดังกล่าวไปสังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
พิจารณาแล้วขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอเปลี่ยน
ประเภท และชื่อต าแหน่งจากประเภททั่วไป ต าแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เพ่ือเปิดสอบแข่งขันบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ 
พิจารณาขออนุมัติ ดังนี้ 
   ๑. ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งช่าง
เทคนิคช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๒๒ ไปสังกัดส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ 
   ๒. ยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งเลขท่ี ๒๒ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
   ๓. ขออนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  
   จาก ประเภททั่วไป ต าแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน 
   เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
  ๑. ตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการให้เสนออขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.” 

๒. ตามข้อ ๖ (๑)  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 
เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “กรณี
เปลี่ยนต าแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดท าข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วเสนอ  ก.บ.บ.เพ่ือ
พิจารณา” 

 /๓. หนังสือ  … 



-๒๒- 
 

  ๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ “การรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีต าแหน่งที่ว่างลงโดยเหตุอ่ืน (มิใช่กรณีเกษียณอายุราชการ)  โดยให้เร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ภายใน ๓๐ กันยายนของแต่ละปี ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคมของแต่ละปี”  
 
เอกสารประกอบการประชุม  
  -  บันทึกข้อความคณะเภสัชศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๑/๑๔๐๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖ เรื่องเรื่อง
ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนต าแหน่งเพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล 
   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

๑. ตัดโอนต าแหน่งและเงินเดือนข้าราชการ เลขท่ี ๒๒ ไปสังกัดส านักงานเลขานุการ คณะ 
เภสัชศาสตร์ 

๒. ยุบต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ ๒๒ ราย นายการันต์ ชูรัตน์ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

๓. อนุมัติเปลี่ยนประเภท ช่ือต าแหน่งและระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย   
จาก ประเภทท่ัวไป ต าแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน    
เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการมีความเห็นใหก้องการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบไปยัง กองแผนงาน ว่ามี 
งบประมาณเพียงพอ กรณียุบข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
๕.๑๓ การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณผู้ผ่านการคัดเลือก 

 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖ อนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งเลขที่ ๔๗  (อัตรา
ว่างมีเงิน) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น ต าแหน่งอาจารย์ โดยมีเงื่อนไขการบรรจุ “คุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล”
และเปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีต าแหน่งทางวิชาการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโท
สมญา ภูนะยา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรายงานตัวต่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
   กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ จากต าแหน่งอาจารย์ เป็น
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖   
พิจารณาแล้วมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ หารือแนวทางการด าเนินการกรณีดังกล่าวข้างต้นว่าจะต้องเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุหรือไม่ เนื่องจากเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกัน แล้วน าเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง  
 

/ข้อมูลประกอบ… 
 
 
 



-๒๓- 
 

   
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  ๑. ผลการหารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

หารือผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยวาจา 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
: หากก าหนดการบรรจุและแต่งตัง้ไว้ใน
ข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลยั 
สามารถด าเนินการได้  

ตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ม.๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน....ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ : ยังมิได้ก าหนดผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ม.๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รบัการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม 
มาตรา ๑๘ หรือต าแหน่งอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได ้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ : ก าหนดไว้แล้ว 

 
  ๒. ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๔ : (๒)  ก.บ.บ. มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ระบบการจ้าง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน .....ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๓. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔/๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ อัตรา 
      - ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
        มีต าแหน่งทางวิชาการคณะอาจจะพิจารณาเป็นคะแนนพิเศษ  
  ๔. ประวัติการรับราชการ นายสมญา ภูนะยา  คุณวุฒิปริญญาตรี-เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ตั้งแต่ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ พ.ย.๒๕๔๔ อาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
๓ ก.พ.๒๕๔๖ อาจารย์ ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑ ก.ค.๒๕๔๖ อาจารย์ ลาศึกษาต่อในประเทศ 

 

 

 



-๒๔- 
 

 
ตั้งแต่ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ มิ.ย.๒๕๔๗ อาจารย์ กลับเข้าปฏิบัติงาน 
๔ ธ.ค.๒๕๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 

(คส.ม.อบ.ที่ ๕๔๗/๒๕๕๒ ลว.๓๐ ก.ค.๒๕๕๒) 
๑ พ.ค.๒๕๕๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาออกไปบรรจุที่มหาวิทยาลัยสยาม ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
๑ มิ.ย.๒๕๕๕ 
ถึงปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(คส.ม.อบ.ที่ ๑๒๘๑/๒๕๕๓ ลว. ๗ ก.ย.๒๕๕๕) 

 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. ขออนุมัติบรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโทสมญา ภูนะยา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่รายงานตัวที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นการเฉพาะราย 
   ๒. ขอความเห็นชอบ ให้คณะ วิทยาลัย ที่มีต าแหน่งวิชาการว่าง ให้ระบุในประกาศรับสมัคร
คัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคล โดยให้ระบุเป็นต าแหน่งวิชาการเพ่ือการรับสมัครผู้ที่มีต าแหน่งวิชาการ   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
 
เอกสารประกอบการประชุม  
  - ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔/๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยให้
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง  และเนื่องจากปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งเดิม ภาระงานเดิม จึงเห็นชอบให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม ทั้งนี้  มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

 
 
๕.๑๔ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อเปิดคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

   ตามที่ นางสาวอารีย์ เรืองสุขสุด พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่ง
เลขที่ ๔๑๑ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖  นั้นและคณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

/ในการดังกล่าว... 

 



-๒๕- 
 

 
    ในการดังกล่าว ที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ต าแหน่งเลขที่ดังกล่าว จาก “คุณวุฒิปริญญาโท สาขา
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL” เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก“คุณวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ วรรณคดี
อังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL”เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๒. ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามข้อ ๗ (๒)  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.” 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
                     ๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก“คุณวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL”เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือด ารงต าแหน่งอาจารย์ โดยจะด าเนินการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  และเริ่มปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  

เอกสารประกอบการประชุม  
- บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๑๕๐๐๖  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยน

เงื่อนไขการบรรจุและขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ สาขา
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
๕.๑๕ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและขออนุมัติเปิดคัดเลือกบุคคลเป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ 
๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งเลขที่ 
๑๗๘ สังกัดกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไปสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเป็น “ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์” นั้น เนื่องจากปัจจุบันสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มี 

/อาจารย์... 
 
 



-๒๖- 
 

 
อาจารย์ประจ าสาขานี้ จ านวน ๙ คน ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน แต่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ยาง มีอาจารย์ประจ าเพียง ๔ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเพ่ือรองรับแผนการเปิดรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางและการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต     

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘  
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๑๗๘ สังกัดภาควิชาเคมี 
จาก “ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์”เป็น “ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง” และขออนุมัติเปิดคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
เคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   
   ๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขที่ ๑๗๘  สังกัดภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จาก ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ เป็น ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร ์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
   ๒. ขออนุมัติเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗๘ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามข้อ ๗ (๒)  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขออนุมัติ
ต่อ ก.บ.บ.” 
เอกสารประกอบการประชุม     
   - บันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๖๔๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  
เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๑๗๘  (อัตราว่าง) 

มติที่ประชุม  อนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  และการคัดเลือกให้ด าเนินการตามมติ ก.บ.บ. ๖/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งได้อนุมัติหลักการในการให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นการภายใน
เพื่อเปลี่ยนหมวดเงินจากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ  โดยให้คณะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเองไป
พลางก่อน  และให้ กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ต่อไป 
 
 

๕.๑๖ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ...  
 

   ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ  และให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ๓ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

/ในการดังกล่าว… 
 
 



-๒๗- 
 

 
   ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้คณะ/หน่วยงานแจ้งข้อมูลวารสารทางวิชาการที่
คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และไม่มีรายชื่อวารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่งกองการ
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการจากคณะ/หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีวารสารทางวิชาการที่ ไม่มี
รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ทั้งหมด ๘ รายชื่อ ดังนี้ 

  ๑. Asian Journal of Food and Agro-Industry 
  ๒. Journal of Water Resource and Protection  
  ๓. Phytopharmacology 
  ๔. The Asian Fisheries Science Journal 
  ๕. US-China Foreign Language 
  ๖. วารสารวจิัยสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๗. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๘. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

   ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามประกาศที่ ก.พ.อ. ก าหนด กอง
การเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก .พ.อ. ก าหนด
ข้างต้น ซึ่งจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ....... 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับ
ขั้นตอน  

 -  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. –ร่าง-ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ....... 
 ๓. รายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ที่ได้รับข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ 

    /มติที่ประชุม...  
       
   



-๒๘- 
 

 
มติที่ประชุม  ขอให้คณะส ารวจรายช่ือวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และ
แจ้งกองการเจ้าหน้าที่  เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่องเสนอเพื่อทราบ     

 ๖.๑ การส่งรายชื่อของคณะ/ส านัก/วิทยาลัย เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายโครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย         
ระหว่าง ๘ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอ   ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้หน่วยงานส่งรายชื่อ
ผู้แทนของคณะ/ส านัก/วิทยาลัย เพ่ือร่วมเป็นคณะท างานนักสร้างสุของค์กรและจะด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งนักสร้าง
สุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๑. รายชื่อนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
๒. หน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายชื่อนักสร้างสุของค์กร  

๒.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
๒.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๒.๓  ส านักวิทยบริการ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๖.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ... 
 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ดังนี้ 
   ๑. พิจารณาว่าจะให้ทุนแก่บุคลากรประเภทใดบ้าง หากให้เฉพาะสายวิชาการ ให้แก้ไขค านิยาม 
“บุคลากร” 
   ๒. ให้แก้ไขข้อ ๑๓ จาก “ปี” เป็น “ปีการศึกษา” 

/๓. การให้ทุนการศึกษา… 
 
 



-๒๙- 
 

 
   ๓. การให้ทุนการศึกษา จะครอบคลุมถึงการให้ทุนวิจัยด้วยหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้ตัด
ข้อความออก และหากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประสงค์จะให้ทุนวิจัยด้วยให้ก าหนดเป็นอีกหมวดให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไข จะให้ทุนครอบคลุมการวิจัยด้วยหรือไม่ 

ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 
   แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์  จึงเสนอคณะกรรมการงานบริหารบุคคล พิจารณา(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ................. 
  
เอกสารประกอบการประชุม     

 -  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พ.ศ................. 
 
มติที่ประชุม ใหแ้ก้ไขและเพิ่มเติม กรณีการให้ทุนว่าหากงบประมาณไม่มีอาจไม่ให้ทุนต่อ   การขยายเวลา
ลาศึกษาต่อควรเป็น ๑ ภาคการศึกษา  การให้เงินเดือนระหว่างลาศึกษา จะให้นานเท่าไหร่ หรือให้ตามระยะเวลา
ตามหลักสูตร หรือให้ตามหลักเกณฑ์การลาศึกษา การชดใช้ทุน  เบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา  และน าเสนอในคราวต่อไป   
 
 ๖.๓  การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบการปรับอัตราเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าว อันเป็น
ผลมาจากการแก้ไขค าสั่งเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละรอบ  โดยอาจารย์ส่วนใหญ่ได้ปรับใช้ฐานในการค านวณจากระดับล่างเป็น
ระดับบน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ฐานการค านวณระดับล่างเดิมเช่น จึงท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยบางราย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 

                                
(นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี) 
          บุคลากร       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 



-๓๐- 
 

 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑/๒๕๕๗   

 

  
( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
 
 


