
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
    และกิจการสภามหาวิทยาลยั 
๔. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายธรรมวิมล  สุขเสริม กรรมการ 
๕. (แทน) คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการ 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ  
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ   
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการ 
๑๐. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๒.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ        
๑๓. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      และสิทธิประโยชน ์
๑๖. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา 
๑๘. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการและ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ ติดภารกิจ 
    และการออกแบบ 
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ติดภารกิจ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง   บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

/๕. นางกาญจนา...   



-๒- 
 

 
๕. นางกาญจนา  สาธร บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๖.  นางทัศนีย์  ปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมดูแลกองการเจ้าหน้าที่ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยแก้ไขจาก รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงดูแลเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ แก้ไขเป็น รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เพิ่มเติม รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้เสนอร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว 
และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงประกอบไปด้วย 

  (๑) อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
  (๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
  (๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีทีอ่ธิการบดีมอบหมาย   กรรมการ 
       ซ่ึงดูแลเก่ียวกับการวางแผนและงบประมาณ  
  (๔) คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๕) ประธานสภาอาจารย์       กรรมการ 
  (๖) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์     กรรมการ 
  (๗) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีทีอ่ธิการบดีมอบหมาย  กรรมการและ 
   ซ่ึงดูแลเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล    เลขานุการ   

(๘) ผู้อ านวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        ประธาน  จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 



-๓- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗  

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗   
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุม 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๔.๑ ก าหนดการ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
   ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล 
ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะครบสองปีตามระยะเวลาที่ก าหนดในวันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา เพ่ือให้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป      
   ตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือใน
การก าหนดจ านวนและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  ได้มีมติเห็นชอบก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตลอดจนมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคณะและหน่วยงาน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ    
   ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้คณะ วิทยาลัยและส านัก จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือส านัก เพ่ือปรึกษาหารือและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน
แห่งละหนึ่งรายชื่อ ตามแบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด โดยก าหนดให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๓๙๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไข 
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

/๒. ข้อบังคับ... 



-๔- 
 

  
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
         ๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๒  การสรรหาหัวหน้าส่วนราชการภายใน  
 

   ๔.๒.๑  การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

   ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  
ประสิทธิ์ภูริปรีชา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะ 
เภสัชศาสตร์ที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป  
   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณา 
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 
                    ๒.  รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้ก าหนดแบบฟอร์มให้บุคลากรในคณะ  กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล และประมวล
ความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
  ๓. คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
  ๔. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์   ในวันที่ ๓  ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ ส านักงานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้น การเสนอชื่อล่วงหน้าส าหรับ
ผู้ที่ไปราชการหรือลาราชการในวันที่เสนอชื่อ โดยส่งใบเสนอชื่อที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการไปราชการและลาราชการ ในระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  

 ๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือ 
       - เปิดกล่องเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ประกอบ 
      - พิจารณาการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
   ๖. ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนด าเนินงาน ในวันที่  ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่  โดย
บุคลากรในคณะสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้  ทั้งนี้ การตั้งค าถามหรือตอบข้อซักถาม จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการสรรหาฯ  
   ๗. ประชุมกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ๘. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับต าแหน่งคณบดี ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘   
/รักษาราชการ… 

 



-๕- 
 

 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ก าหนดการ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
   ๔.๒.๒  การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

   ด้วย นายนท  แสงเทียน ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ต าแหน่ งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ขออนุมัติลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
เป็นต้นไป สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหา เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป  
   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือ 
พิจารณาก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 
                    ๒.  รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้ก าหนดแบบฟอร์มให้บุคลากรในคณะ  กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล และประมวล
ความเห็นเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยส่งให้ฝ่าย
เลขานุการภายในวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๓. คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๔. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
      ๔.๑ บุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อ หย่อนใบเสนอชื่อในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ 
ส านักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
      ๔.๒ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส่งใบเสนอชื่อให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต้องยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ยกเว้น กรณีไม่สามารถยื่นด้วยตัวเอง
ได้ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 
     ๔.๓  บุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่ออยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ลาเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ และลาราชการในวันเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๔.๔  การเสนอชื่อล่วงหน้า ส าหรับผู้ที่ไปราชการหรือลาราชการในวันที่เสนอชื่อ โดย
ส่งใบเสนอชื่อที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการไป
ราชการและลาราชการ ในระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘       

 ๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๒ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือ 
       - เปิดกล่องเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ประกอบ 
      - พิจารณาการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
   ๖. ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนด าเนินงาน ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่  โดย
บุคลากรในคณะสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้  ทั้งนี้ การตั้งค าถามหรือตอบข้อซักถาม จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการสรรหาฯ  

/๗. ประชุม... 



-๖- 
 

 

   ๗. ประชุมกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 ๘. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับต าแหน่งคณบดี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเ พ่ือโปรดทราบ ก าหนดการ หลักเกณฑ์และวิ ธีการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

   ๔.๒.๓  การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
 

   ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  
พงษ์รัตน์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป 
   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕  
ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ   

๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณา 
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 
                    ๒.  รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้ก าหนดแบบฟอร์มให้บุคลากรในส านัก  คณะกรรมการประจ า
คณะ ส านัก วิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรอกข้อมูล และ
ประมวลความเห็นเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ โดยส่งให้
ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๓. คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๔. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   
      ๔.๑ บุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อ หย่อนใบเสนอชื่อในวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ ส านักงานเลขานุการ  ส านักวิทยบริการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
      ๔.๒ กรรมการประจ าส านักวิทยบริการ และคณะกรรมการประจ าคณะทุกคณะ 
วิทยาลัย ส านัก ส่งใบเสนอชื่อให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ภายใน
วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
     ๔.๓  การเสนอชื่อล่วงหน้า ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเสนอชื่อได้ตามวันเวลาที่ก าหนด ให้
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอชื่อล่วงหน้า โดยส่งใบเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกถึงฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการไป
ราชการและลาราชการ ในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘     

 ๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๒ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือ 
       - เปิดกล่องเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ประกอบ 
      - พิจารณาการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  

/๖. ก าหนด... 
 



-๗- 
 

   ๖. ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนด าเนินงาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่  โดย
บุคลากรในส านักสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้ ทั้งนี้ การตั้งค าถามหรือตอบข้อซักถาม จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการสรรหาฯ  
   ๗. ประชุมกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 ๘. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ในวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ก าหนดการ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
                           ๔.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน ๓ 
ราย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้ 

๑. นางประกายพลอย  สมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือไปเลี้ยงดูบุตร 

๒. นางสาวออฤทัย  โทค าเวช พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้  ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ  ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ลาออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือไปปฏิบัติงานที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๓. นางสาวชนัญฎา  สินชื่น  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือดูแลบิดา มารดา และบุตร 
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๔.๔  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)/กลุ่มงาน/ การเลื่อนระดับช้ันงานลูกจ้างประจ า 

   ตามท่ี ก.พ. ได้ก าหนดการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าระบบใหม่ตั้งแต่วันที่  ๑  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจ าแนกต าแหน่งลูกจ้างประจ าเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  ๒) กลุ่ม
งานสนับสนุน ๓) กลุ่มงานช่าง และ ๔)  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจ า 

/ไปด ารง... 
 



-๘- 
 

ไปด ารงต าแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการแล้ว นั้น 

   ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว  รักษาราชการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง และ 
กลุ่มงาน/การเลื่อนระดับชั้นงาน จ านวน ๑ ราย คือ  

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

 
 

๑ 

ส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง 
นายประดิษฐ  แก้ววงษา 

 
 

พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป 

 
 

๑ 

 
 

๑๖,๐๓๐ 

 
 

พนักงานธรุการ 

 
 

๓ 

 
 

๑๖,๒๔๐ 

 
 

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งพนักงาน 
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ ราย และขออนุมัติขยายเวลาการประเมิน จ านวน ๑ ราย 
   ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่งและชื่อต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๖ ราย โดยการยุบอัตราเดิมและไม่ขอรับรองอัตราใหม่ทดแทน ซึ่งได้น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานตามรายชื่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานแล้ว  

บัดนี้  คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานด าเนินการต่อไป จ านวน ๖ ราย คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง 
กรณีท่ีมีคนครอง ดังนี้ 
 

ล าดับ สังกัด/ชื่อ-สกุล จากประเภททั่วไป (เดิม) เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ใหม)่ 
เลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

 
๑ 

ส านักงานเลขานกุาร 
นางสาวเฉลมิพร  แสนทวีสุข 

 
๓๐๐ 

 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร /ปฏิบัติงาน 

 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ปฏิบัติการ 

 
เลขท่ี 
เงินเดือน
และสังกัด
เดิม 
 
 

 
๒ 
๓ 
๔ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ 
นายเกรียงศักดิ์ บุญส่ง 
นายพรเทพ  สุรมาตย ์
นายอมต  ยอดคณุ 

 
๘ 

๓๑๘ 
๓๖๙ 

 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร/์ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร/์ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร/์ปฏิบัติงาน 

 
ผู้สอนปฏิบตัิการ/ปฏิบัติการ 
ผู้สอนปฏิบตัิการ/ปฏิบัติการ 
ผู้สอนปฏิบตัิการ/ปฏิบัติการ 

 
๕ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
นางศิริณัฐกาญจน์  สิงคิบุตร 

 
๔๙๔ 

 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร/์ปฏิบัติงาน 

 
ผู้สอนปฏิบตัิการ/ปฏิบัติการ 

 
 

๖ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนกิส ์
นายสมนึก  เวียนวัฒนชัย 

 
 
๒๘๕ 

 
 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร/์ปฏิบัติงาน 

 
 
ผู้สอนปฏิบตัิการ/ปฏิบัติการ 

/ข้อมูลประกอบ... 



-๙- 
 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. ข้อมูลเบื้องต้น  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ดังนี้ 

 ๑) พิจารณาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยนแล้ว ครบถ้วนทั้งคุณวุฒิและภาระงานที่ 
ได้รับมอบหมาย 
                     ๒) หนว่ยงานวิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะให้ค ารับรอง
และเห็นชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก่อนเสนอ ก.บ.บ. 

๓) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ให้ความเห็นชอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และ 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

๔) คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนดแล้ว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๕) คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๗ เห็นชอบแล้ว 

๒. สรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน  

รายการประเมิน 
สรุปผลการประเมิน 

การด าเนินการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน     ผู้บังคับบัญชาประเมิน : 
- ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ รอบท่ี ๑ และรอบที่ ๒ 

๒. ๒. ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น 
๓.    ส าหรับต าแหน่ง 

  มหาวิทยาลัยจัดสอบ :  
- ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
- ผลการจัดสอบ  ผ่านทุกหัวข้อ ๕ คน และยังไม่
ผ่าน ๑ คนคือ นายพรเทพ สุรมาตย์ 

๔. ๓. สมรรถนะหลัก    คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน :  
- ฝ่ายเลขานุการส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ระหว่าง
วันที่ ๓ ตุลาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
- สรุปผลการประเมินวันที่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 

๕. ๔. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๕. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   

 
 ทั้งนี้  รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือขอเปลี่ยนเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละราย 
  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
            ๑. การขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง  
                 ๑.๑ นางสาวเฉลิมพร  แสนทวีสุข 

จาก ต าแหน่งประเภททั่วไป ชื่อต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 
เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 

ปฏิบัติการ  ทั้งนี้ ในอัตราเดือน เลขท่ีต าแหน่ง และสังกัดเดิม  
 
 



-๑๐- 
 

๑.๒ นายเกรียงศักดิ์  บุญส่ง นายอมต  ยอดคุณ นางศิริณัฐกาญจน์  สิงคิบุตร และ 
นายสมนึก เวียนวัฒนชัย 
       จาก ต าแหน่งประเภททั่วไป ชื่อต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน 
        เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ   
ทั้งนี้ ในอัตราเดือน เลขท่ีต าแหน่ง และสังกัดเดิม  

๒. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการประเมินส าหรับราย นายพรเทพ  สุรมาตย์ อีก  
๓๐ วัน ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เหตุผลเนื่องจาก นายพรเทพ สุรมาตย์ ไม่ผ่านการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ (สัมภาษณ์)  ซึ่งคณะอนุกรรมการจะจัดการทดสอบทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (สัมภาษณ์) อีกครั้ง
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘   
 

ทั้งนี้ วันที่ประธานรับทราบค าสั่งคือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ครบ ๙๐ วันคือวันที่ ๒๘  
ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ก าหนด “ให้ ก.บ.บ.มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนประเภทต ำแหน่ง... และวันที่ได้รับอนุมัติกำร
เปลี่ยนประเภทต ำแหน่ง กำรเปลี่ยนระดับต ำแหน่ง และกำรตัดโอนต ำแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ.อนุมัต”ิ 

๒. ตามข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้ 

 
 องค์ประกอบ หลักเกณฑ์การประเมิน ผู้ประเมิน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน - ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบ
ที ่๑ จ านวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน  
- ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

ผู้บังคับบัญชา 

๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้ 
๑. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

 
 
 
๒. สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ 

 
 
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการจัดการ
ทดสอบความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานต้นสังกัดประเมิน 

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

๑. กรณีท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอ
เปลี่ยน ก าหนด ดังนี้ 
    - ให้น าเสนอคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม 
โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
๒. กรณีท่ีไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะ
ขอเปลี่ยนมาก่อน  

คณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน 



-๑๑- 
 

 องค์ประกอบ หลักเกณฑ์การประเมิน ผู้ประเมิน 
     - ให้สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่านเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานก าหนด 
 

 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ 

ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ก าหนดให้ “ผลกำรประเมิน
ต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้เป็นไปตำมประเภทต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งที่ท ำกำรประเมิน” 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ 
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ก าหนดให้ “ผล
กำรประเมินต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้เป็นไปตำมประเภทต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งที่ท ำกำรประเมิน” 

๕. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป 
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ ก าหนด “ให้ส่วนรำชกำรภำยในเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประเมิน
สมรรถนะทำงกำรบริหำร สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  และให้มีคณะกรรมกำรจัดกำรจัดทดสอบ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งด ำเนินกำรโดยกองกำรเจ้ำหน้ำที่” 

๖. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ก าหนด “เงินเดือนขั้นสูงของประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ 
ระดับปฏิบัติกำร คือ ๓๑,๗๙๐ บำท” 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
 ๑. บันทึกข้อความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/ ๕๘๘๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
รายงานผลการประเมินขอเปลี่ยนต าแหน่ง 
 ๒. สรุปผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งของบุคลการสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๖ ราย 

๓. แบบประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง กรณีต าแหน่งประเภททั่วไป เป็น
ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ๓.๑ นางสาวเฉลิมพร  แสนทวีสุข 

๓.๒ นายเกรียงศักดิ์  บุญส่ง 
  ๓.๓ นายอมต  ยอดคุณ 
  ๓.๔ นางศิริณัฐกาญจน์  สิงคิบุตร 

๓.๕ นายสมนึก  เวียนวัฒนชัย 
   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง  
                         ๑.๑ นางสาวเฉลิมพร  แสนทวีสุข  จาก ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ชื่อต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ช่ือต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  ทั้งนี้ ในอัตราเดือน เลขที่ต าแหน่ง และสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

/๑.๒ นายเกรียงศักดิ์... 
 



-๑๒- 
 

     ๑.๒ นายเกรียงศักดิ์ บุญส่ง นายอมต  ยอดคุณ นางศิริณฐักาญจน์  สิงคิบุตร และ 
นายสมนึก  เวียนวัฒนชัย  จาก ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ชื่อต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน 
เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ  ทั้งนี้ ในอัตราเดือน 
เลขที่ต าแหน่ง และสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประเมินส าหรับราย นายพรเทพ  สุรมาตย์ อีก  
๓๐ วัน ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประธานรับทราบค าสั่งคือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ครบ 
๙๐ วันคือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 

  ๕.๒ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ   
ส านักวิทยบริการ 

    ตามที่ส านักวิทยบริการ  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทย
บริการ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  และคณะกรรมการ
ด าเนินการฯ ได้รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกคือ  นางสาวอุษา  ผูกพันธ์   ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแต่งตั้งให้      
นางสาวอุษา  ผูกพันธ์   เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ทดลองการปฏิบัติงาน ๖ เดือน) เพ่ือรับการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ ตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ตามที่คณะกรรมการด าเนินการและตาม
แบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด แล้วให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา นั้น 

   บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและ
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหั วหน้าส านักงานเลขานุการส านักวิทยบริการ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว มีความเห็นให้ผ่านการประเมิน  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 

๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
ข้อก าหนดของ ก.พ.อ. ข้อมูล นางสาวอุษา ผูกพันธ์ ความเห็น กจ./หลักฐาน 

๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
- มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งผูบ้ริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า  

- คุณวุฒิ : นิติศาสตรบัณฑิต 
- บรรจุในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙ 

 
ครบถ้วนทั้งดา้นคุณวฒุ ิ
ระยะเวลา และภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒ มีประสบการณใ์นการบรหิารหน่วยงาน 
    - หัวหน้างานหรือรักษาการหัวหน้างานฯ 
มาแล้ว ๒ งาน รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
    - รักษาการผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
มาแล้วไมน่้อยกว่า ๑ ป ี

- ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านัก
วิทยบริการตั้งแต่วนัที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ – 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ครบถ้วนตามเกณฑ ์

๑.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ตาม
ประกาศนียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสงู” 
(ส าหรับผูบ้ริหารสายสนบัสนุน รุ่นที่ ๘ 

ครบถ้วนตามเกณฑ ์



-๑๓- 
 

 
๒. การคัดเลือกเบื้องต้น 

      ๒.๑ เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ทดลองการปฏิบัติงาน ๖ เดือน) เพ่ือรับการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     ๒.๒ ภาระงานส าหรับการประเมินการปฏิบัติราชการในช่วง ๖ เดือน ได้มอบหมายให้จัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์การบริหารส านักวิทยบริการ ๔ ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ดังนี้ 

๑) มีแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการส านักวิทยบริการ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ)  

๒) การติดตามแผน โครงการรายปี 
๓) โครงการประชุมสัมมนาจัดท า SWOT เพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๔) ท าอย่างไรจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓. การประเมินบุคคลและผลงาน 
      ๓.๑ เกณฑ์การประเมินตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด  
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  ๒) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
  ๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
      ๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑) รายการประเมินตามเกณฑ์ ก.พ.อ.ก าหนด 
  ๒) วิธีการ โดยผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการจัดทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
และคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลและผลงานฯ  
                     ๓) เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินต้องมีความความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ไม่ต่ ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๓.๓ ผลการประเมินบุคคลและผลงาน 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ผลการประเมิน นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ 
รอบการประเมิน คะแนนที่ได้  ผลการประเมิน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ ย้อนหลัง ๑ ปี (สองรอบ
การประเมิน)  

- ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน จ านวน 
๒ รอบการประเมินติดต่อกัน ในปีก่อนการ
สมัคร  

- มีผลการประเมินในแต่ละรอบ ต้องไม่น้อย
กว่ารอบละ ๖๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๗๐   
   - ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
รอบท่ี ๑  
 (๑ ต.ค.๒๕๕๕ – ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๖) 
 
รอบท่ี ๒  
(๑ เม.ย.๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย.
๒๕๕๖) 

 
๖๖ คะแนน 

 
 
 
 

๖๕.๕๐ 
คะแนน 

 

 
ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
 
 
ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 



-๑๔- 
 

 
 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ 

ระดับการประเมิน  
ระดับท่ี 
ก.พ.อ.
ก าหนด 

ระดับความ
คาดหวังท่ี

มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ผลการประเมินของ 
นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ 

๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
    ๒.๑ ความรู้ 
          ๑) ความรู้ ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
          ๒) ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
    ๒.๒ ทักษะ 
           ๑) การใช้คอมพิวเตอร์ 
           ๒) การใช้ภาษาอังกฤษ 
           ๓) การค านวณ 
           ๔) การจัดการข้อมูล 
 -คณะกรรมการจัดการทดสอบระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

 
 

 
๑ 
๓ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

 
 
 

๓ 
๓ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
 

 
 
 

ผ่านตามเกณฑ์ 
ผ่านตามเกณฑ์ 

 
ผ่านตามเกณฑ์ 
 ผ่านตามเกณฑ ์
ผ่านตามเกณฑ์ 
ผ่านตามเกณฑ์ 

 

๓. สมรรถนะ 
   ๓.๑ สมรรถนะหลัก 
     ๑) บริการที่ด ี
     ๒) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
     ๓) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     ๔) ความร่วมแรงร่วมใจ (การท างานเป็นทีม) 
     ๕) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  ๓.๒ สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ท าการประเมิน 
 (สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากมิได้ก าหนด
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าไว้ จึงเทียบจากต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ) 

๑) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
๒) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
๓) การสร้างสัมพันธภาพ 

  ๓.๓ สมรรถนะทางการบริหาร 
๑) สภาวะผู้น า 
๒) วิสัยทัศน์ 
๓) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
๔) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
๕) การควบคุมตนเอง 
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน 

-ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ 

 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 
 
 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

 
 

๓ 
๔ 
๓ 
๓ 
๓ 
 
 
 
 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
 

๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
 
 
 
 

๔ 
๔ 
๔ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
/๓. ความรู้... 

 



-๑๕- 
 

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- มีผลงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงการประเมินการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ดังนี้ 
๑. คู่มือประกอบการจัดท าโครงการ “การจัดท า SWOT และการปรับปรุงแผนกลยุทธ์  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผน ๕ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนด าเนินการ แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๓. แผนด าเนินงานและแผนปฏิบัติราชการบุคลากร ส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ประเมินโดยคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลและผลงานฯ 

 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

    รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั้งให้ นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (วันแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่ง ต้องไม่ก่อนวันที่ครบก ำหนดระยะเวลำกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร) 
 
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
          ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕  
               ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
                        (๒) การประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
           (ก) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ท าการ
ประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร 
          (ข) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมิน โดยแจ้งให้ผู้รับการประเมิน
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผลการประเมินตาม (ก) ทุกรายการต้องไม่ต่ ากว่าระดับตามแนวทางท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
          (ค) แจ้งผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบการพิจารณาให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายหลังจากท่ี ก.บ.บ.ให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการแล้ว  
          (ง) แบบประเมิน ให้เป็นไปตามเอกสาร ๔ แนบท้ายประกาศ 

     ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งเทียบเท่า ตาม
ความเห็นของ ก.บ.บ. 

    วันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องไม่ก่อนวันที่ครบก าหนดระยะเวลาการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน 

๑. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมอบหมายงานและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

 
/๒. คณะกรรมการ... 



-๑๖- 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ 

๓. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ๑. ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๑/๖๑๓๕  ลงวนัที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอรายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ 
 ๒. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ (ล าดับที่ ๑๗) 

๓. เอกสารแนบ ๔ แบบประเมินเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

 
  ๕.๓  ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ราย นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร 

 

   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา  
นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 
๕๐๔ จากคุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม) เป็นคุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ในระดบัที่สามารถพูด เขียน อ่าน ฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญของเนื้อหาต่างๆ ได้ ทั้งยังต้องมี
ทักษะการใช้สื่อสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนงาน และความเชี่ยวชาญในงานด้าน 
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร งานด้านพิธีการ/การ
รับรองอาคันตุกะ และการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการท างานดังกล่าวล้วนน าไปสู่หนทางการ
เจริญเติบโตของงานด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นการผลักดันให้นักศึกษาและอาจารย์ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของความเป็น
นานาชาติได้อย่างภาคภูมิ 
  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปรับวุฒิ 
  ๑) คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๗  ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 
  ๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 
  ๓) คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมตเิห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ (ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 
๑๗๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) 
 
 

/๕) คณะกรรมการ... 
 



-๑๗- 
 

  ๕) คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวม
ระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลงาน ๖๗ วัน (นับจากวันที่อธิการบดีลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
การปรับวุฒขิองพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  ๖) คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้ นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร ปรับวุฒิจากคุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
การจัดการพัฒนาสังคม) เป็นคุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) และให้เสนออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอ ก.บ.บ. 
  ๗) อธิการบดี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปรับวุฒิของ นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร เมื่อ
วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
  ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 

๑. คุณวุฒิที่ยื่นขอเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองแล้ว และเป็นความต้องการของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
๒. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นชอบให้บุคคล

ดังกล่าวปรับวุฒิ 
๓. อัตราเงินเดือน ณ วันที่เสนอขอปรับวุฒิยังไม่เกินขั้นแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
๔. ได้ด าเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรับวุฒิตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ผลการประเมินบุคคลและผลงาน 
  ตามข้อ ๑๐ (๔) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ์และวิธีการปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่วนราชการภายใน ตามแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อ 
ก.บ.บ.เพ่ือพิจารณา และหากอนุมัติให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามค าสั่งต่อไป โดยมีผลการประเมิน
บุคคลและผลงาน ดังนี้ 
 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ผลการประเมิน นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน จ านวน ๒ 
รอบการประเมินติดต่อกัน โดย 
ผลการประเมินในแต่ละรอบต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
คะแนนเต็ม 
- ประเมิน โดยผู้บั งคับบัญชา
โดยตรงของผู้ รับการประเมิน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

รอบการประเมิน คะแนนที่ได้รับ  ผลการประเมิน 

รอบท่ี ๑ (๑ เม.ย.๒๕๕๖ - 
๓๐ ก.ย.๒๕๕๖) 

๖๘.๗๕ คะแนน 
(ร้อยละ ๙๘.๒๒) 

ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

รอบท่ี ๒ (๑ ต.ค.๒๕๕๖ – 
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗) 

๖๔ คะแนน 
 (ร้อยละ ๙๑.๔๓) 

ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ผลการประเมิน นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร 
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ให้ประเมินตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผลการ
ประเมินต้องไม่ต่ ากว่าระดับที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.๑ การทดสอบความรู้ ความ 
สามารถและทักษะที่จ า เป็น
ส าหรับต าแหน่ง  
- ทดสอบโดยคณะกรรมการ
จัดการทดสอบความรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และประเภทผู้บริหาร 

นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ ๖-๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรากฎผลดังนี้ 

 
 
 

หัวข้อประเมิน รายการ ผลการทดสอบ 
ความรู้ความสามารถ - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงาน  
ผ่าน 

- คว ามรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ก าหนดใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ผ่าน 

ทักษะ - ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ผ่าน 
- ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
ข้อเขียนและสัมภาษณ์  

ผ่าน 

- ด้านการค านวณ  ผ่าน 
๒.๒  สมรรถนะหลัก  
(พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
แต่ละรอบคะแนนเต็ม ๓๐ 
คะแนน)  
- ประเมินโดยหัวหน้าส่วน
ราชการภายในต้นสังกัดเป็น 
ผู้ประเมิน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

รอบการประเมิน คะแนนที่ได ้ ผลการประเมิน 
รอบที่ ๑ (๑ เม.ย.
๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)  

๒๗.๗๕ คะแนน ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

รอบที่ ๒ (๑ ต.ค.
๒๕๕๖-๓๑ มี.ค.๒๕๕๗) 

๒๖.๒๕ คะแนน ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

๒.๓  สมรรถนะ เฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติส าหรับ
ต า แ ห น่ ง นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์
ปฏิบัติการ 
-ประเมินโดยหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน 
 

สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ระดับความความหวัง 
ทีผ่่าน (ระดับ) 

ผลการประเมิน 

- ความเข้าใจข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 

๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- ความคิดสร้างสรรค์ 
(การด าเนินการเชิงรุก) 

๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- การสร้างสัมพันธภาพ ๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ผลการประเมิน นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร 
๓.ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
ให้ ผู้ ยื่ น ขอปรั บ วุฒิ น า เ สนอ
ผ ล ง า น  ไ ด้ แ ก่  คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม 
โดยคุณภาพของผลงานอยู่ ใน
ระดับดีขึ้น ไป กรณีที่ยั งไม่ ได้
ปฏิบัติงานตามคุณวุฒิที่ขอปรับ 
ให้คณะกรรมการประเมินการ
ป รั บ วุ ฒิ ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย ทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
โ ด ย ก า ร ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น แ ล ะ
สัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมินให้
เป็น ไปตามที่ คณะกรรมกา ร
ปร ะ เ มิ น บุ ค ค ล แ ล ะผ ล ง า น
ก าหนด 
-ประเมิน โดยคณะกรรมการ
ประเมินการปรับวุฒิ 

 คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาจากคู่มือการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอปรับวุฒิ 

รายการประเมิน คะแนนที่ได้ (คะแนน)/ผลการประเมิน 
คู่มือการปฏิบัติงาน  ๘๘.๓๔ คะแนน / ระดับดมีาก  

   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพ่ือขออนุมัติปรับวุฒิ นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ จาก คุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม) ปัจจุบันอัตราเดือนละ ๒๐,๗๑๐.-
บาท เป็น คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) อัตราเดือนละ ๒๒,๗๕๐.-บาท (อัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุส ารับพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๗) 
เลขที่ต าแหน่งและสังกัดเดิม  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

/เอกสาร… 



-๒๐- 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. บันทึกข้อความ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕./๑๖๘๙  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๒. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๘๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
  ๓. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ในระหว่างวันที่ 
๖ -๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  ๔. ผลการประเมินการปรับวุฒิ  นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร 
 
มติที่ประชุม อนุมัติใหป้รับวุฒิ นางสาวพัชรินทร์  ดั่งฐากูร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 
ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จาก คุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม) 
ปัจจุบันอัตราเดือนละ ๒๐,๗๑๐.-บาท เป็น คุณวุฒศิิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 
อัตราเดือนละ ๒๒,๗๕๐.-บาท ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่องอ่ืนๆ 
   ๖.๑  รายงานการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการก าหนดกรอบของต าแหน่งและ 
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ 
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) จัดประชุมชี้แจงเรื่องการก าหนดกรอบ
ของต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
   ในการดังกล่าวนี้ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้
เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน ๒ คน จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ๑.  ที่มาของการจัดประชุมชี้แจง 
          หลังจากมีการปรับระบบการบริหารงานบุคคลแบบใหม่แล้ว (๒๑ ก.ย. ๒๕๕๓) พบว่า
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบปัญหาในการด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง   มาตรฐานการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ .ศ. ๒๕๕๓ ทั้งการ
ประเมินค่างาน การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และปัญหาด้านอ่ืนๆ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงมีมติให้จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่ง และหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้กับสถาบันอุดมศึกษา  
   ๒.  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจง 
                             เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ 

๑) หลักการและแนวปฏิบัติเรื่องการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบของต าแหน่ง 
ตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ 

๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
๓) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 



-๒๑- 
 

   ๓.  สาระส าคัญของการประชุมชี้แจง 
          ผลการส ารวจข้อมูลการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
     ๑) ส่วนใหญ่ออกข้อบังคับแล้ว : ล าดับแรก ๑๙ มี.ค.๒๕๕๔ ล าดับล่าสุด ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๕๗ (ม.อบ. ออกข้อบังคับ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕ และออกประกาศ ๒ ต.ค. ๒๕๕๖)  
     ๒) การก าหนดต าแหน่งและการประเมินค่างาน : มีการด าเนินการแตกต่างกัน เช่น การ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในเชิงนโยบายโดยสภาสถาบันและประเมินค่างานเมื่อมีผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  การใช้กรอบ
ต าแหน่งตามระบบเดิม ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  เป็นต้น 
     ๓) จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มีผลกระทบน้อยเนื่องจากยังไม่ค่อยมีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม น ากรอบ ก.ม. 
มาใช้โดยไม่ได้ประเมินค่างานใหม่ มีจ านวน ๒๖๕ คน ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งช านาญการพิเศษ (๒๒๕ คน) 
                                 ๔) ประเด็นปัญหาส าคัญ : เช่น ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ออก
ข้อบังคับไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ  ยังไม่ออกข้อบังคับ เป็นต้น 
 

     ๔.  มติ ก.พ.อ.  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
           ๑)  เน้นย้ ำกำรด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.พ.อ.ฯ ในขั้นตอนท่ีส ำคัญคือ 
              ๑.๑) การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและการประเมินค่างานของต าแหน่ง เพ่ือ
ก าหนดระดบัและจ านวนต าแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
    ๑.๒) การประเมินค่างานของต าแหน่งตามองค์ประกอบที่ ก.พ.อ. ก าหนด ยกเว้น
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ไม่ต้องประเมินค่างาน  
    ๑.๓) การก าหนดระดับต าแหน่งใดสูงขึ้น (ระดับและจ านวน) ต าแหน่งนั้นต้องมีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ความยุ่งยากเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดที่ต้องก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น และให้
ค านึงถึงรายจ่ายงบบุคลากรไม่ควรเกินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน) และการทบทวนกรอบของ
ต าแหน่งทุกสี่ปีตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                                 ๑.๔) คณะกรรมการ องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ท าหน้าที่ใน
การประเมินบุคคลและผลงาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด      

                                                                                             

                             ๒)  แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นคุณแก่ข้ำรำชกำร และมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติ แต่สถำบันอุดมศึกษำยังไม่มีกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ใหม่ 
                                 ๒.๑) กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้เคยพิจารณาเห็นชอบกรอบต าแหน่งตามระบบเดิม
(ก.ม./ระบบซ)ี ไปแล้ว สามารถด าเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ยื่นเรื่องภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าวได ้ 
   ๒.๒) กรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้เห็นชอบให้น ากรอบต าแหน่งตามระบบเดิม มา
ใช้เพื่อประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  จะต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นชอบก่อน ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มเีงื่อนไขในกำรน ำกรอบต ำแหน่งตำมระบบเดิมมำใช้ ดังนี้ 
                                       (ก) โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน (ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาหรือ
ประกาศทบวง) ต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
         (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยุ่งยาก การก ากับตรวจสอบ และการตัดสินใจของ
ต าแหน่ง จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
             ๒.๓) หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  จะต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน (ส่วน
ราชการและส่วนงานภายใน) ประเมินค่างาน และก าหนดกรอบต าแหน่ง (จ านวนและระดับต าแหน่ง) ตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (ระบบใหม:่ระบบแท่ง) แล้วจึงน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ   
 

/ข้อกฎหมาย... 



-๒๒- 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคล
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๒. เอกสารการประชุมชี้แจงเรื่องการก าพหนดกรอบของต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                                     
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
   ๖.๒  การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดกรอบของต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามมติ ก.พ.อ.  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
  

   สืบเนื่องจากการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการก าหนดกรอบของต าแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ ๖.๑ นั้น  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาการด าเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับก าหนดกรอบของต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีมติ ก.พ.อ. และมติ 
ก.บ.บ. ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑.๑)  มติก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติ
ว่า เพื่อให้การด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เป็นคุณแก่ข้าราชการ จึงมีมติดังนี้ 
                             (๑) กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้เคยพิจารณาเห็นชอบกรอบต าแหน่งตามระบบเดิม 
(ก.ม./ระบบซี) ไปแล้ว สามารถด าเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ยื่นเรื่องภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เข้าสู่ต าแหน่ง
ดังกล่าวได ้
          (๒) กรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้เห็นชอบให้น ากรอบต าแหน่งตามระบบเดิมมาใช้
เพ่ือประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จะต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นชอบก่อน ภายในวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
          (๓) หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  จะต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน (ส่วน
ราชการและส่วนงานภายใน) ประเมินค่างาน และก าหนดกรอบต าแหน่ง (จ านวนและระดับต าแหน่ง) ตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (ระบบใหม:่ระบบแท่ง) แล้วจึงน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ   
 
 



-๒๓- 
 

   ๑.๒)  มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
เรื่องการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งของต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
         (๑) เห็นชอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานเป็นระดับ
ช านาญงาน และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ ตามจ านวนที่
คณะเสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
       (๒) ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญงานพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ มอบหมายคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลัง ทบทวนโดย
ให้คณะพิจารณาตามความจ าเป็นอย่างแท้จริง 

    เนื่องจากมติ ก.บ.บ. ข้างต้นในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ถือเป็นการให้ความเห็นชอบกรอบของต าแหน่งในระบบใหม่นั้น โดยที่ยังไม่มีการประเมินค่างานของ
ต าแหน่ง มติดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับมติ ก.พ.อ. ที่ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ค่างานตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ระบบ
ใหม)่ และก าหนดกรอบต าแหน่ง แล้วจึงน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ยังมิได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาก าหนดกรอบของต าแหน่ง ทั้งกรอบต าแหน่งในระบบเดิมหรือ
กรอบต าแหน่งในระบบใหม ่

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเจตนารมณ์และมติ ก.พ.อ. ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อีกทั้ง เพ่ือมิให้การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดกรอบของ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น กระทบต่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว   ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑.  พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่องการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งของต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่
ก าหนดให้มีการประเมินค่างานตามหลักค่างานในการก าหนดกรอบของต าแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  
เนื่องจากยังไม่มีการประเมินค่างานของต าแหน่ง ตามมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้มีการประเมินค่างานตามหลักค่างานในการก าหนดกรอบของต าแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
 
 

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ 
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณาอนุมัติน ากรอบต าแหน่งตามระบบเดิมมาใช้
เพื่อประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑) กรณีข้ำรำชกำรสังกัดส่วนรำชกำร(พระรำชกฤษฎีกำและประกำศทบวงมหำวิทยำลัย) 
ขอเสนอที่ประชุมพิจำรณำเทียบกรอบต ำแหน่งในระบบเดิมมำใช้ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

กรอบต าแหน่งระบบเดิม 
เทียบกรอบต าแหน่งในระบบเดิมมาใช้ 
กับระบบใหม่ ภายใน ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ 

ต าแหน่งระดับควบ -ระดับ ๒ ถึง ระดับ ๔ และ ระดับ ๕    
 ประสบการณ์ 
-ไม่จ ากัดต าแหน่งและจ านวนทุกหน่วยงาน 

-ระดับช านาญงาน 
-ไม่จ ากัดต าแหน่งและจ านวนทุกหน่วยงาน 

-ระดับ ๓ ถึง ระดับ ๖ 
-ไม่จ ากัดต าแหน่งและจ านวนทุกหน่วยงาน 

-ระดับปฏิบัติการ - ระดับช านาญการ 
-ไม่จ ากัดต าแหน่งและจ านวนทุกหน่วยงาน 



-๒๔- 
 

 กรอบต าแหน่งระบบเดิม 
เทียบกรอบต าแหน่งในระบบเดิมมาใช้ 
กับระบบใหม่ ภายใน ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ 

ต าแหน่งสูงกว่า 
ระดับควบ 

-ช านาญการ ระดับ ๖,๗-๘  
-ต าแหน่งและจ านวนตามบัญชีต าแหน่งที่  
 ก.ม. หรือ สภา ม.อบ. อนุมัต ิ

-ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ   
 พิเศษ 
-ต าแหน่งและจ านวนตามบัญชีต าแหน่งที่  
 ก.ม. หรือ สภา ม.อบ. อนุมัต ิ

-เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ระดับ ๙ 
-ต าแหน่งและจ านวนตามบัญชีต าแหน่งที่  
 ก.ม. อนุมัติ 

-ระดับเชี่ยวชาญ 
-ต าแหน่งและจ านวนตามบัญชีต าแหน่งที่  
 ก.ม. อนุมัต ิหรือ ตามมติท่ีสภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาไว้แล้ว 

  
หมายเหตุ   อ้างอิงตามเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๙๖๔๓   ลว.๒๒ เม.ย. ๒๕๓๗ 
(๒) หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๑๓๗๕๘ ลว.๗ มิย. ๒๕๓๗ 
(๓) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔/๖๒๔๘ ลว.๒๘ ต.ค. 

๒๕๔๖และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ด าเนินการตามมติ ก.พ.อ. ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อน ากรอบ
ต าแหน่งที่ ก.ม. เคยอนุมัติให้กับมหาวิทยาลัยมาใช้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
 

๒) กรณีข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยสังกัดส่วนงำนภำยใน(ประกำศมหำวิทยำลัย)  
เนื่องจากการน ากรอบต าแหน่งตามระบบเดิมมาใช้ มีเงื่อนไขดังนี้ 
                               ๒.๑) โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
               ๒.๒) หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยุ่งยาก การก ากับตรวจสอบ และการตัดสินใจของ
ต าแหน่ง จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
   เนื่องจากภายหลังจากวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โครงสร้างของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเดิม คือ มีการจัดตั้งส่วนราชการภายในเพ่ิมขึ้น จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดกรอบต าแหน่งเพ่ือใช้ในการประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่ตัดสิทธิของข้าราชการและพนักงานในสังกัดของส่วนงานภายในดังกล่าว จึงขอเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจำรณำดังนี้ 
             กรณีข้าราชการสังกัดส่วนงานภายใน จ านวน ๒ คน ที่มีสิทธิขอรับการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ นางเพชรรัตน์  แสนทวีสุข ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ สังกัดคณะ
นิติศาสตร์ และ นางสาวลภัส  ยิ่งยืน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกั ดวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (อยู่ ในระหว่างด าเนินการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ )                
ขอน ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะรำยดังนี้ 
 

/(ก) กรณตี ำแหน่ง… 



-๒๕- 
 

   (ก) กรณีต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ซึ่งเป็นต าแหน่งพ้ืนฐานที่ ก.ม. อนุมัติความจ าเป็นให้
ก าหนดเป็นต าแหน่งช านาญการ ระดับ ๖,๗-๘ ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ให้คณะนิติศาสตร์  
   (ข) กรณีต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ซึ่งมิใช่ต าแหน่งพ้ืนฐานที่ ก.ม. อนุมัติความ
จ าเป็นให้ก าหนดเป็นต าแหน่งช านาญการ ระดับ ๖,๗-๘ จึงเห็นควรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ด าเนินการเช่นเดียวกับที่คณะ/ส านักต่างๆ ได้ด าเนินการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว กล่าวคือ ให้ส่ ง
รายละเอียดและขอมูลดังต่อไปนี้ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอ ก.บ.บ.
พิจารณาการก าหนดต าแหน่ง ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
       - ภารกิจหลักวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายใน 
       - หนา้ทีค่วามรับผิดชอบและลักษณะงานของแตละต าแหนง 
       - เหตุผลความจ าเปนในการก าหนดต าแหนง 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร กรณี
การด าเนินการส าหรับข้าราชการที่สังกัดส่วนงานภายใน ซึ่งเป็นโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในระบบเดิมจะ
สามารถขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าระดับควบ โดยใช้ต าแหน่งที่ ก.ม. เคยอนุมัติไว้ได้หรือไม่ 
   อนึ่ง ให้กองการเจ้าหน้าที่ หารือกรณีที่บุคลากรยื่นขอก าหนดต าแหน่งเลื่อนสูงขึ้นที่
มหาวิทยาลัยรับเรื่องไว้แล้วด้วย   
 
 
              กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนราชการและส่วนงานภายใน ซึ่งมีสิทธิได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด นั้น (ความในข้อ ๑๒ วรรคสี่แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๔ และ
ความในข้อ ๓ วรรคเจ็ด แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   ขอเสนอให้ขออนุมัติสภำมหำวิทยำลัยน ำกรอบต ำแหน่งตำมระบบเดิมของข้ำรำชกำรมำ
ใช้ส ำหรับกำรก ำหนดกรอบต ำแหน่งของพนักงำนมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงต ำแหน่งที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งของ ก.พ.อ แต่สภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้อนุมัติมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแล้ว ได้แก่ 
ต ำแหน่งผู้สอนปฏิบัติกำร 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยน ากรอบต าแหน่งตามระบบเดิมของข้าราชการมา
ใช้ส าหรับการก าหนดกรอบต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  
   ทั้งนี้ ยังไม่รวมต าแหน่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.อ. แต่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติมาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้ว ได้แก่ ต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ 
 
 
        ๓) ส าหรับการด าเนินการหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ที่ ก.พ.อ. ก าหนดให้มีการวิเคราะห์
ภารกิจของหน่วยงาน (ส่วนราชการและส่วนงานภายใน) ประเมินค่างาน และก าหนดกรอบต าแหน่ง (จ านวนและ
ระดับต าแหน่ง) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ระบบใหม:่ระบบแท่ง) แล้วจึงน าเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ นั้น    
 

/ขอเสนอให้... 



-๒๖- 
 

    ขอเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรกรอบอัตรำก ำลัง ซึ่ งมีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน ๒-๓ คน ร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วย วิเครำะห์ภำรกิจของหน่วยงำน ประเมินค่ำงำนของ
ต ำแหน่งตำมประกำศ ก.พ.อ.ฯ และก ำหนดกรอบของต ำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เชี่ยวชำญเฉพำะ  เสนอสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันเสำร์ที่ ๒๘ มีนำคม 
๒๕๕๘ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง   มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคล
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๒.  บัญชีรายละเอียดกรอบต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ตามกรอบต าแหน่งในระบบเดิม 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบอัตราก าลัง เพื่อวิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงาน ประเมินค่างานของต าแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ และก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป 
และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (จ านวนและระดับต าแหน่ง) เสนอสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป  โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ คือ 

๑. อธิการบดี       เป็นที่ปรึกษา   
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๒-๓ คน  กรรมการ 
๓. ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์   กรรมการ  

๓.๑ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
๓.๒ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 

๔. ผู้แทนคณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กรรมการ  
๔.๑ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๕. ผู้แทนคณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   กรรมการ 
๕.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๖. ผู้แทนผู้อ านวยการส านัก    กรรมการ 
๖.๑ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์    กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ  

/ทั้งนี้… 



-๒๗- 
 

 
ทั้งนี้ ให้มีคณะท างานประกอบด้วย  รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผน หรือฝ่าย 

บริหาร ทุกคณะ/ส านัก ซึ่งด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
   
 
 ๖.๓  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ (สาขาประวัติศาสตร์) 

 

-ลับ- 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะศิลปศาสตร์ โดยพิจารณาจากประเด็นข้อทักท้วงผล
การสอบคัดเลือกและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  ดังนี้ 

๑. ใหค้ณะศิลปศาสตร์ ยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง 
อาจารย์สาขาประวัติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากคณะกรรมการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมีมติให้ออกข้อสอบเป็น ๒ ชุด คือชุดวิชาประวัติศาสตร์ และชุดโบราณคดี แต่
คณะกรรมการสอบคัดเลือกไม่สามารถชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนของข้อสอบทั้ง ๒ ชุด ว่าจะน ามาเทียบเคียงให้
ได้บรรทัดฐานเดียวกันได้อย่างไร 

๒. ใหค้ณะศิลปศาสตร์ด าเนินการคัดเลือกใหม่เฉพาะในขั้นตอนการสอบภาคความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์และทดสอบ
สอน) โดยให้ผู้เข้าสอบ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๔ ราย ได้แก่ ๐๐๒ นางสาวขวัญสุดา เฮง
สมบูรณ์ ๐๐๓ นายวสิน ทับวงษ์ ๐๐๗ นางสาวนฤพร พลบุญ และ ๐๐๘ นางสาวสุรีรัตน์ บุบผา  ยกเว้น ๐๐๖ 
นางสาวอรพิน สร้อยญาณะ เนื่องจากขาดสอบในวันดังกล่าว   
   ทั้งนี้  ประธานสภาอาจารย์ มีความเห็นแย้งว่าควรให้ผู้ที่ขาดสอบมีสิทธิในการเข้า
สอบคัดเลือกด้วย  

๓. ให้คณะศิลปศาสตร์ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และตามค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ 

๔. ให้คณะศิลปศาสตร์มีหนังสือชี้แจงผู้เข้าสอบ จ านวน ๔ ราย เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
   
  ๖.๔  การรับทราบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ที่ ก.พ.อ.  
ก าหนด  
   ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ตามหลักเกณฑ์ ๘ ข้อ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ๓ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น 
 



-๒๘- 
 

   กองการเจ้าหน้าที่ ไดจ้ัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
โดยรวบรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการที่คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และไม่มีรายชื่อวารสารนั้นๆ อยู่
ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.ก าหนด จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ จ านวน ๑๔ รายชื่อ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเมื่อได้จัดท าประกาศดังกล่าว 
กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๑๙๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗  
 

   ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๘๒๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วมติรับทราบรายชื่อวารสารทาง
วิชาการที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล จ านวน ๑๓ รายการ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป ส่วนวารสารทางวิชาการอีก ๑ รายการ ได้แก่ 
International Journal of emerging technology and advanced engineering (เป็นวารสารทาง
วิชาการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ) มีมติให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทบทวนการรับรองวารสารดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Beall’s List ซึ่งเป็นรายชื่อวารสารที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงว่าเป็นวารสารที่
ไม่มีคุณภาพทางวิชาการ 
    

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการ
แจ้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาทบทวนการเสนอวารสารทางวิชาการ ชื่อ International Journal of 
emerging technology and advanced engineering พร้อมทั้งให้แจ้งบุคลากรในคณะเพ่ือทราบด้วยแล้ว ทั้งนี้ 
ให้แจ้งผลการพิจารณากลับมายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือจะเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

        รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ๑. ส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๘๒๓๙ ลงวนัที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ 
   ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  ๓. รายชื่อวารสารที่รวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ http://scholarlyoa.com/individual-journals/ 
      

/มติที่ประชุม… 



-๒๙- 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น. 
 
 
 

                                          
     (นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)                (นายอรรถพงศ์  กาวาฬ) 
         บุคลากรปฏิบัติการ            รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑/๒๕๕๘   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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