
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่  1/2555 

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
6. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข กรรมการ 
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ           
8. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ  
9. รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ     
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บันลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. รักษาราชการแทน นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
13. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล        กรรมการ 
     การออกแบบ 
14. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์           กรรมการ      
15. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
     สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
16. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
17. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
2. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ  รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์  บุคลากรชํานาญการพิเศษ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
4. นายอภิชาติ  ธรรมแสง   บุคลากรชํานาญการ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง  บุคลากร โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
6. นายปรีชา  บุญทํานุก   บุคลากรชํานาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   1.1  แต่งตั้งคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
   ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ัง นายนท  แสงเทียน ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 12/2554  
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  ขออนุมัติเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุเพือ่เปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   3.1.1 สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่  21 
ธันวาคม พ.ศ. 2554  มีมติใหค้ณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจําเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุอัตราว่างมีเงิน ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 427 (อัตราเดิมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญเรอืงฤทธิ์ 
จันทร์นอก) จาก “ปรญิญาเอก สาขาฟิสิกส์” เปน็ “ปรญิญาเอก สาขาฟิสิกส์  ฟิสกิสอุ์ตสาหกรรม  ฟิสิกส์
ประยุกต์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง” และ ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 417 (อัตราเดิม รองศาสตราจารย์โชติ  จิตรังสี)   
จาก “ปรญิญาเอก สาขาเคมอิีนทรีย์” เปน็ “ปริญญาเอก  สาขาเคมีวิเคราะห์”  เพื่อเปิดสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 
   คณะวิทยาศาสตร์  ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นประกอบการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการ
บรรจุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   รองอธิการบดฝี่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา 
 

เอกสารประกอบการประชมุ     
  - บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.7.1.2/072  ลงวันที่  5  มกราคม  2555  เรือ่ง 
ขอแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจําเป็นในการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ตําแหน่งอาจารย์ 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี ้

1. อนุมัติการเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุ  ดังนี ้
1.1 เลขที่ 427 จาก “ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์” เป็น “ปรญิญาเอก สาขา 

ฟิสิกส์  ฟสิิกสอ์ุตสาหกรรม  ฟิสิกสป์ระยุกต์หรือฟสิิกส์อืน่ๆ 
        1.2 เลขที ่417 จาก “ปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์” เปน็ “ปริญญาเอก  
สาขาเคมีวิเคราะห”์ 
   2.  อนุมัติการเปิดสอบคัดเลอืกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

3.1.2  สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่   
21 ธันวาคม พ.ศ. 2554  มมีติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจง้รายละเอียดเหตุผลความจําเป็น เพื่อประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุอัตราว่างมีเงิน ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ 451 ตําแหน่งเดิม นายวีระพันธ์  ศรีสม 
จาก “ปรญิญาโทหรือเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา” เป็น “ปริญญาโทหรือเอก ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส”์  เพื่อเปิดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   
เอกสารประกอบการประชมุ     
   - บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.8/167  ลงวันที่  16  มกราคม  2555  เรื่อง ช้ีแจง
เหตุผลและความจําเป็นในการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ   
 
มติที่ประชุม ถอนเรื่อง 
 
 
   3.2  การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหนง่ประเภทผูบ้ริหาร 
 

ด้วย  ก.พ.อ.  ได้กําหนดมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  กรณีตําแหน่งประเภททั่วไป  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตและระดับตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า) โดยกําหนดสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ต้องปฏิบัติตามและสิ่งทีใ่ห้มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดได้เอง 

ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเหมาะสม  สอดคล้องกับมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และ
วิธีการที่ ก.พ.อ.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้  

(1) การกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้รับการประเมินเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 
(2) การกําหนดองค์ประกอบการประเมินเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 

/(3) การกําหนด... 
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(3) การกําหนดเกณฑ์ตัดสิน 
(4) การกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
(5) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
(6) การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการประเมิน 
(7) การพิจารณาแต่งต้ังและวันแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
(8) แบบประเมิน 
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
(10)  การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

 
ทั้งนี้  เมื่อ ก.บ.บ.  มีความเหน็แล้ว  ขอความเห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองการ 

เจ้าหน้าที่ ยกรา่งข้อบังคับและประกาศให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย และอธิการบดีพิจารณา  แล้วนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. สรุปสาระสําคญัของข้อมูลประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2. สรุปสาระสําคญัของข้อมูลประกอบการพิจารณาตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
3. ข้อมูลมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
4. ขั้นตอนการดําเนินการ 

 
มติที่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ เสนอข้อมูลการกําหนด
เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ขอ้ 3 ประสบการณ์และระยะเวลาฯ วิธีการประเมนิ คะแนนสมรรถนะ 
แล้วนําเสนอทีป่ระชุมพิจารณาในครัง้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ให้โอนขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

   ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอรับโอน นางสุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล  ก้องโลก  
ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  เนื่องจากผ่านการสอบคัดเลือก  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์  ยินดีให้โอน 
ได้ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับโอน นางณภัสนันท์  วงศ์ลา  
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์  ยินดีให้โอน
ได้ต้ังแต่วันที่ 29  ธันวาคม พ.ศ. 2554  นัน้ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีคําสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน  2  รายคือ    
   1. นางสรุีรัตน ์ อารีรักษ์สกุล  ก้องโลก ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์   
ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  1  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  1980/2554  ลงวันที ่ 29  ธันวาคม พ.ศ. 2554   
   2. นางณภสันนัท์  วงศล์า  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร์  ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  สังกัดงานฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
หอสมุดสาขาวังท่าพระ  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ต้ังแต่วันที่  29  ธันวาคม พ.ศ. 2554  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  13/2555  ลงวันที ่ 10  มกราคม พ.ศ.  2555   

/ทั้งนี้… 
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   ทั้งนี้ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอนข้าราชการที่กําหนดแล้ว  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อทราบ 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  รายงานข้อมูลผูข้อตําแหน่งทางวชิาการที่อยู่ระหวา่งดําเนนิการ  
 

   ตามท่ี ก.พ.อ.ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
จึงกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาและดําเนินการ 
ซึ่งในการดําเนินงานในเรื่องขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมีกระบวนการหลายขั้นตอน และต้องดําเนินการในชั้น
ความลับ เพื่อเป็นการรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวให้ผูข้อและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โครงการจัดต้ังกองการ
เจ้าหน้าที่ ได้เสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์มาโดยตลอด 
   ดังนั้น เพื่อเป็นการรายงานข้อมูลผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดําเนินการให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบอีกทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
 -รายงานข้อมูลผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
4.3 บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

 

  คณะเภสัชศาสตร์   ขออนุมัติให้  นายธีระพงษ์   มนต์มธุรพจน์   พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   ซึ่งได้รับอนุมติัให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิ  
ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะเภสชัศาสตร์  รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงาน   เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ต้ังแต่วันที่  1  
ธันวาคม พ.ศ. 2554 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให้ 
บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554   
       
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
/4.4  บุคลากร... 
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4.4  บุคลากรลาออก 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุญาตให้บุคคลากรลาออกจากราชการ จํานวน  3 
ราย จึงเสนอเพื่อทราบ  ดังนี้ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
1. นางสาวลักษณา  เจริญใจ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ตําแหน่ง 

อาจารย์  เลขที่ประจําตําแหน่งที่ 246 อัตราเงินเดือน 29,770  บาท  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   ได้รับอนุมัติให้
ลาออกจากการราชการ ต้ังแต่วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2555 เพื่อกลบัภูมิลําเนา ทัง้นี้ มีภาระผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทําสัญญารับสภาพหนี้เรียบร้อยแล้ว 
   พนักงานมหาวิทยาลัย  
   เงินงบประมาณ 

2. นางสาวภัทราพร ภาระนาค พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  
ตําแหน่งอาจารย์ เลขที ่275  อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,146 บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446 บาท  สังกัดวิทยาเขต
มุกดาหาร ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ไม่มี
ภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
   เงินรายได ้

3. นายแสน  ศรสีุโร  พนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่้างด้วยเงินรายได้คณะศิลปประยุกต์และ 
การออกแบบ ตําแหน่งอาจารย์ เลขที ่434 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446 บาท  
สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ไม่มีภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้

1. ให้ระบุว่ามีภาระหนีส้นิผูกพนักับมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่   
2. ภาระหนีส้นิไม่เป็นเหตุในการยับยั้งการลาออก แต่ผู้ที่มีภาระหนีส้นิตอ้งทํา 

หนังสือรับสภาพหนี้   
 
4.5  การเปลีย่นสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดบัลูกจ้างประจาํ 
 

ตามท่ี ก.พ. ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ต้ังแต่วันที่ 1  
เมษายน พ.ศ. 2553  โดยจําแนกตําแหน่งลกูจ้างประจําเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุม่งานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่มงาน
สนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
แต่งต้ังลูกจ้างประจํา ไปดํารงตําแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และ
กลุ่มงาน และได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น 
 

  คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว  โครงการจดัต้ัง
กองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอทีป่ระชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และการเลือ่นระดับ 
ช้ันงาน  จํานวน  16  ราย  ดังนี้  
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ลําดับที่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
 
1 

สํานักงานอธิการบดี 
กองกลาง 
นายกฤษดา  
           ฉลวยศรี 

 
 

พนักงานขับ
รถยนต์ 

 
 
1 

 
 

16,650 

 
 

พนักงานธุรการ 

 
 
2 

 
 

16,650 

 
 

21 ตุลาคม 2554 

 
 
2 

คณะวิทยาศาสตร์ 
สํานักงานเลขานุการ 
นายภูมรินทร์ 
           ทองแดง 

  
 
พนักงานทั่วไป 

 
 
1 

 
 

12,560 

 
 

พนักงานธุรการ 

 
 
2 

 
 

12,560 

 
 

7 ตุลาคม 2554 

 
ลําดับที่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 คณะวิทยาศาสตร์        

 
3 

ภาควิชาเคมี 
นายประจักกิจ  ระวี 
 

 
พนักงานสถานที่ 

 
1 

 
12,090 

 
พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

 
3 

 
12,240 

 
1 สิงหาคม 2554 

 
 
4 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
นางนงลักษณ ์
           หอมหวล 

 
 
 
พนักงานประจํา 
ห้องทดลอง 

 
 
1 

 
 
12,090 

 
 
พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

 
 
3 

 
 
12,240 

 
14 มิถุนายน 2554 

 

 
5 

ภาควิชาฟิสิกส ์
นายศรชัย  สามสี 

 
พนักงานประจํา 
ห้องทดลอง 

 
1 

 
14,030 

 
พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

 
3 

 
14,070 

 
9 มิถุนายน 2554 

 คณะเกษตรศาสตร์ 
สํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง 

6 นายไพโรจน์ 
        แสนโสม 

พนักงานทั่วไป 1 14,850 พนักงาน
การเกษตร 

2 14,850 8 กันยายน 2554 

7 นายนรินทร์  
           ผลาเลิศ 

พนักงานทั่วไป 1 13,070 พนักงาน
การเกษตร 

2 13,070  5 ตุลาคม 2554 

8 นายดํารง  คงศิลา พนักงานทั่วไป 1 14,570 พนักงาน
การเกษตร 

2 14,570  14 กันยายน 2554 

9 นายแสวง เรืองวัน พนักงานทั่วไป 1 15,140 พนักงาน
การเกษตร 

2 15,140  5 ตุลาคม 2554 

10 นายบุญเลิศ สินงาม พนักงานทั่วไป 1 14,850 พนักงาน
การเกษตร 

2 14,850  5 ตุลาคม 2554 

 สํานักวิทยบริการ 
สํานักงานเลขานุการ 

11  นางสุคนธิ์ทิพย์ 
       เลิศวิบูลย์กิจ 

พนักงานสถานที่ 1 14,570 พนักงาน
ห้องสมุด 

2 14,570  4 ตุลาคม 2554 

12 นางสาวพิไลพร 
        ครองก่ํา 

พนักงาน

สถานที่ 
1 14,030 พนักงาน

ห้องสมุด 
2 14,030 4 ตุลาคม 2554 
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ลําดับที่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 สํานักวิทยบริการ 
สํานักงานเลขานุการ 

 
13 

ฝ่ายหอสมุด 
นายบุญถนอม  
        จันทร์ชนะ 

 
พนักงานทั่วไป 

 
1 

 
15,140 

 
พนักงาน
ห้องสมุด 

 
2 

 
15,140 

 
4 ตุลาคม 2554 

14 นางสุพัตตรา สุขใส 
 

พนักงานทั่วไป  1 14,030 พนักงานห้องสมุด 2 14,030 4 ตุลาคม 2554 

15 นายบุญพจน์  
       บุญไพโรจน์ 

พนักงานทั่วไป 1 14,850 พนักงานห้องสมุด 3 15,000 4 ตุลาคม 2554 

16 
 

นางศรีไพร  
         โอษฐธิเวช 

พนักงานทั่วไป 1 11,860 พนักงานห้องสมุด 2 11,860 4 ตุลาคม 2554 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
   4.6  แนวทางดําเนนิการตามมาตรการบรหิารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556) 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  28  กันยายน  2553  เห็นชอบในหลักการ  เรื่อง 
มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ  (คปร.)   ซึ่งประกอบด้วยมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ   และมาตรการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์  โดยมอบหมายให้ คปร. และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับส่วนราชการ  ดําเนินการนํา
มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556)  ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   
  ดังนั้น  คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) จึงแจ้ง
มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556) และแนวทางปฏิบัติ  ให้มหาวิทยาลัยทราบและใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
  

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- สําเนาหนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)         
ที่ นร 1008.4/555  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2554 

- สรุปรายละเอียดแนวทางดําเนินการตามมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ  
(พ.ศ. 2552 – 2556) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/4.7  รายงาน... 
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4.7  รายงานผลการจัดอบรมการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการของสายวชิาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

  โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ได้จัดอบรมการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
สายวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขอตําแหน่งทราบหลกัการ เทคนิค และมี
แนวทางในการจัดทําผลงานและจัดเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานบริหารงานบุคคลทราบขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และถอืปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี(หลังใหม่) โดยมี รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผูช่้วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี และคณะเป็นวิทยากร  ซึ่งเป็นโอกาสดีมากที่
ขณะนี้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้  เพื่อให้มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นควรนําเสนอข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการทราบ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการก่อนแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

สําหรับผลการจัดอบรมการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ สรุปได้ดังนี้ 

วันที ่ กลุ่มเป้าหมาย (คน) ผู้เขา้ร่วมอบรม(คน) คิดเปน็ร้อยละ 

24 พฤศจิกายน 2554 50 154 308.00 

   และในการจัดอบรมดังกล่าว มีข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินผลการสอน 
1.1 มีความประสงค์จะให้ย่ืนขอรบัประเมินผลการสอนก่อนมีคณุสมบัติครบด้าน 

ระยะเวลาและการปฏิบัติหน้าที่สอน โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากใช้ระยะเวลาประเมินผลการสอนใช้เวลานานทําให้
ผู้มีผลงานครบถ้วน แต่รอเวลานาน 

1.2 ขอให้กําหนดระยะเวลาประเมินผลการสอน (เนื่องจากแต่ละคณะปฏิบัติไม่ 
เหมือนกันใช้เวลาน้อย เวลานาน) 

1.3 การเสนอเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
บางคณะนําเสนอ  เป็น Power Point 

1.4 อนุกรรมการประเมินผลการสอนตาม (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีใน 
บัญชี ก.พ.อ. ฯ ขอเสนอแต่งต้ังจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีช่ือในบัญชี ก.พ.อ.ได้หรือไม่ 
 

2. ผลงานทางวิชาการ 
-เสนอให้สามารถนําผลงานทางวิชาการที่อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ได้ แต่วันที่แต่งต้ังให้ 

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจะไม่ก่อนวันที่ผู้ขอยื่นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ครบถ้วนแล้ว 
 

/3. วันแต่งตั้ง… 
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3. วันแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและวิธีการยืน่เรือ่ง 

 
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะ 

วันแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
 -ให้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการ 
  1. ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. กําหนด 4 ด้าน ได้แก่ 
    1) คุณสมบัติด้านการดํารงตําแหน่ง
และปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
    2) ผลการสอน 
    3) ผลงานทางวิชาการ 
    4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

 2. ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผล
การสอนได้ตามความเหมาะสม 

วันแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
-กําหนดวันที่สํานักงานเลขานุการคณะรับเรื่อง 
เอกสารและผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ระบุไว้ในข้อบังคับฯ  
-เนื่องจากในทางปฏิบัติแต่งตั้งอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและมีประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการชัดเจน  ภายหลังจากวันที่ผ่าน
ประเมินผลการสอน แล้วส่งเรื่องและเอกสารทั้ง 4 
ส่วนครบถ้วน 
 

วิธีการ 
เดิม ให้ผู้ขอยื่นขอรับประเมินผลการสอนเมื่อมี
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและสอนครบตามที่
กําหนด  
-วันแต่งตั้งฯ 
 -ผ่านประเมินผลการสอน ส่งผลงานครบถ้วน 
 -ส่งผลงานครบถ้วนตั้งแต่วันย่ืนเรื่องจะไม่ก่อนวันที่
ผ่านประเมินผลการสอน 

วันแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
- กําหนดเป็นวันที่
คณะกรรมการประจําคณะมีมติ
เห็นชอบ   
- จึงมีข้อเสนอแนะให้สามารถยื่น
เรื่องขอตําแหน่งทางวิชาการได้ใน  
2 กรณี 
กรณีที่ 1  
  สําหรับผู้ท่ีย่ืนผลงานครบถ้วนแต่
ยังไม่ได้ 
ประเมินผลการสอน 
 

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. สรุปเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

6. อธิการบดีแต่งตั้ง (ผศ . และ รศ . ) 
สําหรับ ศ. เสนอ สกอ.ดําเนินการต่อไป 

ใหม่ 
-อยู่ระหว่างเสนอปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการ 2 ฉบับ (ประเมินผลการสอน และขั้นตอน
และวธีิการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  ในร่างประกาศฯ กําหนดให้วันที่แต่งตั้งยัง
ไม่ได้กําหนดที่ชัดเจน แต่คณะกรรมการเสนอให้
ผ่านคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ
ด้วย 
-ท้ังนี้  ได้เสนอร่างประกาศต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 1)  8 ก.ย.2554 เสนอร่างประกาศที่ประชุมมี
ความเห็นให้ผ่านกรรมการประจําคณะ 
 2)  5 ม.ค.2555 ปรับร่างประกาศฯ พร้อมนําเสนอ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรม ยังไม่ได้พิจารณา 
เนื่องจากต้องพิจารณาในรายละเอียดมาก จึงขอ
เลื่อนการพิจารณาเป็น 23 ก.พ.2555 

กรณีที่ 2  
  สําหรับผู้ท่ียังไม่มีผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ (รอตีพิมพ์) ย่ืนขอรับ
ประเมินผลการสอนเมื่อมี
คุณสมบัติครบด้านระยะเวลาและ
ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
 
วิธีการ 
-อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศ หาก
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการจะได้แจ้งเวียนคณะ
ต่างๆ ก.บ.บ. และสภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
อนึ่ง หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีความเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม สามารถ 

นําเสนอได้ เพื่อจะได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

/4.8 ผลการคดัเลือก… 
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4.8 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 
มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคลากรผู้สมควรเป็นบุคลากรดีเด่น  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1704/2554  ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2554) ได้ดําเนินการสรรหาบุคลากรดีเด่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีอํานาจหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยและคดัเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อตามข้อกาํหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นบุคลากรดีเด่น  ดังนี้ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  เป็น ประธานกรรมการ 
ผู้แทนคณะ วิทยาลัย สํานัก   เป็น กรรมการ 
เจ้าหน้าที่โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  เป็น กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นบุคลากรดีเด่น พิจารณาหลักเกณฑ์และ 

วิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  (ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554) 

กําหนดกลุ่มและจํานวนบุคลากรดเีด่น   
1. กลุ่มข้าราชการ  สายวิชาการ  จํานวน  1 คน 

      สายสนับสนนุวิชาการ    จํานวน  1 คน 
   2. กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย   
      สายวิชาการ   จํานวน  2 คน 
      สายสนับสนนุวิชาการ  จํานวน  1 คน 

3. กลุ่มลูกจ้างประจํา   จํานวน  1 คน 
4. กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว   จํานวน  1 คน 

   
คุณสมบัติของบุคลากรดีเด่น   
    1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    2. จะต้องมรีะยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี  นับต้ังแต่วัน 

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  โดยให้หักวันลาศกึษา  วิจัย  เพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ และต้องเป็นผู้ที่มีผลงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยย้อนหลัง  5  ปีงบประมาณ  (ประจาํปีงบประมาณ  2550  ถึงประจําปี
งบประมาณ  2554) 

    3. ไม่เคยถกูลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
    4. ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง 

การดําเนินคดีอาญาในศาล  เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    5. ไม่เคยได้รับการรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน   

                                   6. มคีวามประพฤติ  การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณ 
ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   
                                   7. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ  ยกย่อง  ในเพื่อน  ในสงัคมร่วมงานอย่างเปิดเผย
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 

/8. ประพฤติ… 
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                                   8. ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มจีิต 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานที่รับผิดชอบ  จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืน
อย่างเด่นชัด 
                                   9.  มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให ้
หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสยีสละ เกิดประโยชน์ย่ิงกับ
ส่วนราชการและประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สบืค้นได้เชิงประจักษ์  กรณผีลงานของ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีข้อจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ  เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรม
ของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ   
   คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย  ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรเป็นบุคลากรดีเด่น  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2555  และวันที่  16  มกราคม  
2555  ดังนี้  
 
1.รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกเป็นบคุลากรดีเด่น ระดบัคณะ/สํานัก  ดังนี้ 

1.1 กลุ่มข้าราชการ สายวิชาการ  มี  4 คนดังนี ้

ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง สังกัด 

1. นายบุญส่ง  เอกพงษ์ 
2. นายอุดม  ทิพราช 
3. นางสิรินทรท์ิพย์  บุญม ี
4. นางสุดารัตน์  หอมหวล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
   

1.2 กลุ่มข้าราชการ  สายสนับสนนุวิชาการ มี  6 คนดงันี ้

ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง สังกัด 

1. นายสมชาย  พละสาร 
2. นางกรชนก  แก่นคํา 
3. นางเกษมณ ี โสภาณเวช 
4. นางปาณฑรา  ศิริทวี 
 
5. นายกมล  โพธ์ิศรี 
6. นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ 

วิศวกรปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ชํานาญการ 
ช่างเทคนิคชํานาญงาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ชํานาญการพิเศษ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร ์
 
สํานักงานอธิการบดี 
สํานักวิทยบริการ 

 
 
 
 
 

/1.3 กลุ่มพนกังาน… 
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  1.3 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการมี   5  คนดังนี ้

ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง สังกัด 

1. นางสาววิริยา  พรมกอง 
2. นางสาวนิภาวรรณ  พองพรหม   
3. นายทวีศักด์ิ  สุดยอดสุข   
4. นายชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 
5. นายพฤกษ์  เถาถวิล 
  

อาจารย์ 
อาจารย์ 
อาจารย์ 
อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 

  1.4 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการมี  5  คนดังนี ้

ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง สังกัด 

1. นางสาวธัญญลักษณ ์  
   ทิวัตถ์กุลภรณ์ 
2. นางสาวเสาวนีย์  เหล่าสิงห์     
3. นายกันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์  
4. นายกรพล  สอนอาจ 
5. นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
ผู้ช่วยสอน 
บรรณารักษ ์
ช่างโยธา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สํานักวิทยบริการ 
สํานักงานอธิการบดี 
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
   

1.5 กลุ่มลูกจา้งประจํา  มี  4  คนดังนี ้

ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง สังกัด 

1. นางสุภาพร  กรแก้ว 
2. นางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี 
3. นายสิทธิชัย  ปรากฏรัตน์ 
4. นางนารี  แก้ววงษา 

พนักงานประจําห้องทดลอง ระดับ 1 
พนักงานธุรการ  ระดับ  3 
พนักงานทั่วไป ระดับ 1 
พนักงานประจําห้องทดลอง ระดับ 1 

คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
สํานักงานอธิการบดี 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 

 1.6 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  มี  4  คนดังนี ้
ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง สังกัด 

1.นายชัยบัญชา  กุคําใส 
2.นายสุภนา  เงินมั่งคั่ง 
3.นายสมศร ี มะโล 
4. นายพรมมา  อินอร่าม 
 

พนักงานขับรถยนต์ 
คนงาน 
คนงาน 
คนงาน 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
สํานักงานอธิการบดี 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 

 
/2. รายชื่อ… 
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2. รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบคุลากรดีเด่น  ระดับมหาวิทยาลัย     
กลุ่ม/ระดบั ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 

ข้าราชการ สายวิชาการ นางสุดารัตน์  หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
ข้าราชการ  
สายสนับสนุนวิชาการ 

นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิทยบริการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ 

1.นายชญานนท์   
   แสงศรีจันทร์ 
2.นายพฤกษ์  เถาถวิล 

อาจารย์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
 
คณะศิลปศาสตร์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุนวิชาการ 

นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ลูกจ้างประจํา นางนารี  แก้ววงษา พนักงานประจําห้องทดลอง 
ระดับ 1 

คณะเภสัชศาสตร์ 

ลูกจ้างชั่วคราว   
 

นายพรมมา  อินอร่าม คนงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
3. ผู้ที่ได้รับคดัเลือกและเสนอชื่อเข้ารบัรางวัลระดับกระทรวงศึกษาธกิาร  จํานวน  2  คนคือ 
  3.1 นางสุดารัตน์  หอมหวล   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
  3.2 นางนารี  แก้ววงษา  ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง ระดับ 1 
          สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ทั้งนี้  การนําเสนอในคราวต่อไปให้เพิ่มเติมรายชื่อของคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ หลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ และผลงาน ใหช้ัดเจน และหากหน่วยงานใดไม่เสนอชื่อ 
ให้ระบุว่าหน่วยงานไม่ประสงค์เสนอชื่อ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติยุบตาํแหน่งและเปดิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 
ทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลง 
 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่างลง 
จํานวน 1 อัตรา  คือ อัตราของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ชุมมวล ซึ่งลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติยุบเลิกอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  จาก “คุณวุฒิปริญญาโทหรอืเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”  เปน็ “คุณวุฒิ
ปริญญาโทหรอืเอก สาขาวิศวกรรมโยธา”  และเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอเหตุผลความจาํเปน็เพื่อเสนอ
ขออนุมัติเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุในการประชุมคราวตอ่ไป 

/5.2 ขออนุมัติ... 
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5.2 ขออนุมัติเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจเุพื่อเปดิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ด้วยคณะบริหารศาสตร์ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยว่างลง จํานวน 1 อัตรา  คือ  
อัตราของ นางสาวธนิดา อุทธยาพงษ์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาการบัญชี ซึ่งลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554  
   เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จํานวน 6 คน ซึง่
ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องรับอาจารย์เพิ่ม  ปัจจุบันสาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เทา่กับ 542 คน/6 คน และปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะรับนักศึกษาเพิ่ม
จํานวน 150 คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

คณะบริหารศาสตร ์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  

จากเดิม คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี  เปน็ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านการเงินและการธนาคาร หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

2. ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

- หนังสือที่ ศธ 0529.13/8638 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ 
บรรจุและเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.3 ร่างคู่มือจรรยาบรรณวชิาชพี สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

   ด้วยโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้ยกร่างคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น โดยได้ข้อมูลจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2552 การกําหนดฉันทามติในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากร ในการอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร ในวันองัคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554  และการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับบุคลากร ในวันจันทรท์ี่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2554    จึงได้ยกรา่งเปน็คู่มือ และโปสเตอร ์เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. (ร่าง) คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. (ร่าง) โปสเตอร์จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) คู่มอืจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. (ร่าง) โปสเตอร์จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เหน็ชอบในหลักการ  ทั้งนี้ มอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกอง
กฎหมาย วิเคราะห์และตรวจสอบว่ามีข้อใดขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นหรือไม่ก่อนประกาศใช ้ 

อนึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ควรเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดจรรยาบรรณ 
2. ให้มีการประชาสัมพนัธใ์ห้ทราบทั่วกัน  เพื่อที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะสามารถแจ้ง 

เบาะแสการกระทําผิดจรรยาบรรณได ้
 

5.4   การรับคนพกิารเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั 
 

   ด้วยกระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดให้
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปต้องรับคนพิการที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เข้าทํางาน ในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน (100:1) ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยต้องจ้างคนพิการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามอัตราส่วนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว  
 

   ในการนี้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้สํารวจจํานวนคนพิการที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และคํานวณอัตราส่วนที่ต้องจ้างงานคนพิการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามอัตราส่วนที่
กฎกระทรวงกําหนด 

   1. จํานวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ณ 1 ตุลาคม 2554  =  1,202 คน  
(นับเฉพาะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจํา)  

2. จํานวนคนพิการที่จะต้องรับเข้าทํางานตามอัตราส่วน = 1,202/100 = 12 คน  
(คํานวณจากผูป้ฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน) 

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีคนพิการที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันจํานวน  3 คน  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1)  
    4. จํานวนคนพิการที่มหาวิทยาลัยจะต้องรับเข้าทํางานเพิ่มเติมหรือดําเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามกฎกระทรวง  =  12 – 3  =  9 คน 

โครงการจดัต้ังกองการเจ้าหน้าที่ จึงสรุปแนวทางการดําเนินการที่จะต้องปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และกฏกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ใน 2 แนวทาง ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามมาตรา 33 คือ จะต้องจัดจ้างคนพิการเข้าทํางานตามอัตราส่วนที่ 
กฎกระทรวงกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการสรรหาคนพิการเข้าทํางาน ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด สาย
งานใด เพิ่มอีก  9 คน เพื่อให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎกระทรวงกําหนด 

2. ปฏิบัติตามมาตรา 35 คือ ถ้าไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางาน หรือรับเพิ่มให้ครบตาม
อัตราส่วนที่กฎกระทรวงกําหนด ตามมาตรา 33 จะต้องให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ในการรับขึ้นทะเบียน 

/หน่วยงาน... 
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หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการที่ประสงค์จะให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือฝึกงาน หรือการช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ  และทํา
หน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลค่าของการช่วยเหลือคนพิการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 
2) 
   ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา 35 จะไม่มีโทษทางด้าน
กฎหมาย แต่มีผลทางด้านการปกครองและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง กําหนดให้สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอํานาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ต่อสาธารณะ 

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. 2550  และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 จึงจะต้องดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และรายงานผล
การดําเนินการต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2555 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการ
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554  และพ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้คนพิการได้มี
งานทํา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ใน 3 แนวทาง  คือ 

1. ดําเนินการตามมาตรา 33 คือ จัดจ้างคนพิการเข้าทํางานให้ครบตามอัตราส่วนที่ 
กฎกระทรวงกําหนด  

2. ดําเนินการตามมาตรา 35 คือ ถ้าไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางาน หรือรับเพิ่ม 
ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎกระทรวงกําหนด ตามมาตรา 33 จะต้องให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด 

3. ดําเนินการทั้งมาตรา 33 และ 35 คือ ทั้งจัดจ้างคนพิการเข้าทํางาน และจัด 
สัมปทาน หรือจัดสถานที่บริการขายสินค้า หรือฝึกงานให้คนพิการ 

 
เอกสารประกอบการประชมุ   

1. รายงานผลสํารวจบุคลากรที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 271/2554 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ สํารวจไปยังคณะ/
สํานัก/วิทยาลัย ว่ามีภาระงานใดบ้างที่หน่วยงานจะจ้างคนพิการเข้ามาทํางานได้ หรือการจัดโครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ  หรือการอบรมระยะสั้น สําหรับคนพิการ แล้วรวบรวมส่งสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2555 
 

/5.6  การดําเนินการ... 
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   5.6  การดําเนนิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน 
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554 
 

 ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(ก.บ.บ.) ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะ
และใหค้ําปรึกษาแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบาย และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ กรอบอัตรากําลัง มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ระบบการจ้าง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน  เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา  การเปลี่ยนตําแหน่ง และการย้ายหรือตัดโอนตําแหน่ง สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยกําหนด นั้น  ภายหลังจากข้อบังคับมีผลบังคับใช้    
โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทําประกาศเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  และได้แก้ไขสญัญาจ้าง ซึ่งทีป่ระชุม ก.บ.บ. ได้เห็นชอบแล้ว และยังมีเรือ่งที่ต้องดําเนินการตาม
ข้อบังคับฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1    
 ในการนี้ อธิการบดี ได้แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบได้แก่ อธิการบดี เป็นประธานคณะทํางาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นรองประธาน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ นายธนาตย์ เดโชชัยพร นายธีระศักด์ิ  
เชียงแสน เป็นคณะทํางาน และโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และได้มีการประชุม
คณะทํางาน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. การกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
2. การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 
3. การพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีการเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
4. การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
5. การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้  จะนําเสนอรายละเอียดในแต่ละเรื่องในลําดับต่อไป ดังนี้ 
 

 
5.6.1 การพิจารณากําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับ 

พนักงานมหาวทิยาลยั 
   

 ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2554 ได้มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 และได้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน พ.ศ. 2548 นั้น มีผลให้การบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของข้อบังคับฉบับใหม่   
 

/ดังนั้น… 
 



- 19 - 
 

 
 

 ดังนั้น   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับฉบับใหม ่  
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามข้อ 7 1 ข้อ 102 และข้อ 113 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554   
 เนื่องจากการกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 
อิงตามชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฉบับใหม่ มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข้าราชการ รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 
 1.1 การกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
      - ให้นํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนด 

 ตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....    
2. บัญชีแสดงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้นําชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตาํแหน่งของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้กับพนกังานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม  และให้แก้ไขประกาศตามความเห็น
ของคณะกรรมการ และประกาศใช้  ทั้งนี ้ให้มีการเชญิประชุมเพื่อซกัซ้อมความเขา้ใจให้กับผู้บรหิารคณะและ
เจ้าหน้าทีบุ่คคลของคณะทราบ หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนนิการ 
 
 
 1.2  ตําแหน่งพนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ  
        เนื่องจากมีพนักงานมหาวิทยาลัย จาํนวน 33 ราย รวม 10 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งคนงาน  ครู   
ช่างภาพการแพทย์  ช่างโยธา  ผู้ช่วยสอน  พนักงานขับรถยนต์  เจ้าหนา้ที่ประกันคุณภาพ  เจ้าหน้าที่เวชสถิติ   
และเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการวิจยั  ที่ช่ือตําแหน่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ   
       ดังนั้น เพื่อให้ช่ือตําแหน่งของพนักงานจํานวน 33 ราย เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
ข้าราชการ  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

                                                 
1
 ข้อ 7 (2) ก.บ.บ. มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง .....ฯลฯ..... 

2
 ข้อ 10 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยมี 4 ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ และระดับอ่ืนตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน และระดับอ่ืนตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
3
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการกําหนดชื่อตําแหน่งและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้ทุกตําแหน่ง โดยให้ระบุชื่อ หน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยยึดหลักสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง 
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1.2.1 ให้ต้นสังกัดพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณวุฒิของผู้ครองตําแหน่ง  

และจัดเข้าตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ  แล้วเสนอ ก.บ.บ. เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน
วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2555 
       1.2.2 หากหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และ/หรือคุณวุฒิของผู้ครองตําแหน่งไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ  ให้ต้นสังกัดเสนอกําหนดชื่อตําแหน่งและจัดทาํมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งตามกรอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาตามข้อ 114 แห่งข้อบังคับ ฯ 
การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ภายในวันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2555 
       1.2.3 ขออนุมัติให้มีโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาตามข้อ 1.2.1 และ  
ข้อ 1.2.2 โดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษภายในวันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2555 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
- สรุปรายชื่อตําแหน่งและจํานวนพนักงานที่ตําแหน่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ 
- รายชื่อพนักงานและตําแหนง่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ ดังนี ้

1. ให้ต้นสังกัดพจิารณาหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณวฒุิของผูค้รอง 
ตําแหน่ง และจัดเข้าตาํแหนง่ตามมาตรฐานกําหนดตาํแหน่งของข้าราชการ  แล้วเสนอ ก.บ.บ. เพือ่ให้ความ
เห็นชอบภายในวันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2555 
         2. หากหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ ลักษณะงาน และ/หรือคุณวุฒิของผูค้รองตําแหน่งไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของข้าราชการ  และต้นสังกัดเห็นวา่มีความจําเปน็ที่จะต้องคงชื่อ
ตําแหน่งดังกลา่วไว้ ให้ต้นสงักัดเสนอกาํหนดชื่อตําแหน่งและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามกรอบ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของข้าราชการ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาตามข้อ 115 แห่งขอ้บังคับมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ภายในวันที ่ 25  
มกราคม พ.ศ.  2555 

 
 1.3  ตําแหน่งวิชาการ  ตําแหน่งอาจารย์   
        ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งอาจารย์ของข้าราชการ  กําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
อาจารย์ และบทเฉพาะกาลของตําแหน่งไว้ ดังนี้ 
        คุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอาจารย ์

(1) ได้รับปรญิญาโท หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา   หรือ  

(2) ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
                                                 
4
  อางแลว 

5
  อางแลว 
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บทเฉพาะกาล 

  สําหรับกรณีผูท้ี่บรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรก่ีอนที่ ก.พ.อ. จะมีมติกําหนด
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนี้ ให้ยังคงดํารงตําแหน่งอาจารย์ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคลดังกล่าว ให้
ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเร็ว 
  เนื่องจากมีพนักงาน ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 11 ราย  ที่มีคุณวุฒิปรญิญาตรี (อยู่ระหว่างลา
ศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน รออนุมัติปริญญา 1 คน)  ดังนั้น  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดมาตรการในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรดัให้อาจารย์ดังกล่าวได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเร็ว 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
- รายชื่อพนักงาน ตําแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตร ี 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

5.6.2 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตาํแหนง่ตามประเภทตําแหน่งและ 
ระดับตําแหนง่ 
 

ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  
2554 ได้มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และได้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 นั้น มีผลให้การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของข้อบังคับฉบับใหม่   
 ดังนั้น   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับฉบับใหม ่  
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  ตามข้อ 10 6  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554   
 
ประเดน็เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ในเบื้องต้นเสนอให้จัดพนักงานเข้าประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ดังนี้  

ประเภทตําแหน่ง หลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
ตําแหน่งวิชาการ ขออนุมัตจิัดพนกังานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตําแหนง่ตาม

ตําแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน 
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ - ในเบื้องต้นจัดพนักงานมหาวทิยาลัยเข้าสู่ตําแหน่งระดับ

ปฏิบัติการ  
- กรณทีี่ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหนง่ชํานาญการใน
ระบบเดิมแล้ว ให้จัดเข้าสู่ระดับชํานาญการพิเศษ 

ตําแหน่งประเภททั่วไป -ในเบื้องต้นจัดพนักงานเข้าสู่ตาํแหน่งระดับปฏิบัติงาน 
หมายเหต ุ ตําแหน่งที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ ดําเนินการภายหลังที่ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่  

    5.6.1 ข้อ1.2 
                                                 
6
 ข้อ 10 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยมี 4 ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ และระดับอ่ืนตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน และระดับอ่ืนตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ทั้งนี้  จํานวนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จัดตามประเภทตําแหนง่และระดบัตําแหน่งปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

- สรุปตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จัดตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 
 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จดัพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประเภท
ตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  ในส่วนตําแหน่งที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้  จะดําเนินการภายหลังมีการดําเนนิการ
แจ้งผลการพจิารณาการกําหนดตําแหน่งตามมติที่ประชุมในระเบยีบวาระที่ 5.6.2 ข้อ 1.2 
 
 

5.6.3  การพจิารณากาํหนดแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ 
การบริหารงานบุคคลสาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีการเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สงูขึน้      
 

ตามท่ีระเบียบวาระที่ 5.6.1 ก.บ.บ. ได้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามช่ือตําแหน่งและมาตรฐานกาํหนดตําแหน่งของข้าราชการ  และ
ระเบียบวาระที่ 5.6.2 ให้ความเห็นชอบในการจัดพนักงานเข้าประเภทและและระดับตําแหน่ง ตามข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 7  โดย
จัดพนักงานสายสนับสนุน เขา้สู่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน นั้น 
 เนื่องจากบทบัญญัติตามข้อ 12 วรรคสี่แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25548 เปิดโอกาสพนักงานมีโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับข้าราชการ  ซึง่ ได้แก่  
ผลงาน  ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง และ อัตราเงินเดือน จะส่งผลกระทบดา้นลบและโอกาสในการเข้าสูตํ่าแหน่งที่
สูงขึ้นของพนักงานในระยะเปลี่ยนผ่านระบบการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน เนื่องจากการจ้างพนักงาน 

                                                 
7
 ขอ 10 ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มี 4 ประเภท ไดแก 

(ก) ตําแหนงวิชาการ ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก (1) ศาสตราจารย (2) รองศาสตราจารย (3) ผูชวยศาสตราจารย (4) อาจารย (5) 

ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก (1) อธิการบดี (2) รองอธิการบดี (3) คณบดี (4) หัวหนาสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(5) ผูชวยคณบดี (6) รองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด (8) หัวหนาสํานักงานเลขานุการคระ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (9) ตําแหนงอื่นตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(ค) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ไดแก (1) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ (2) ระดับเช่ียวชาญ (3) ระดับชํานาญการ

พิเศษ (4) ระดับชํานาญการ (5) ระดับปฏิบัติการ(6)) ระดับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(ง) ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก (1) ระดับชํานาญงานพิเศษ (2) ระดับชํานาญงาน (3) ระดับปฏิบัติงาน (4) ระดับอื่นตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด  
8
  ขอ 12 วรรคสี่  ตาํแหนงประเภทประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามขอ 10 (ค) (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ตําแหนงประเภท

ท่ัวไป ตามขอ 10 (ง) (1) (2) (3) และ (4) ใหอนุโลมใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการ ได้เริ่มจ้างต้ังแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงควรพิจารณากําหนด       
แนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  กรณีการ
เข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   
 
ประเดน็เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลเพื่อพิจารณา 
 

1. พนักงานที่ได้รบัการจัดเข้าประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
      เนื่องจากพนักงานที่ได้ผลิตผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม และอยู่ในระหว่างจะเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
สูงขึ้น หรือพนักงานที่มิได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมผลิตผลงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหมข่องข้าราชการ  
จะได้รับผลกระทบด้านระยะเวลาในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นตามข้อบังคับใหม ่

2. พนักงานที่ได้รบัการจัดเข้าประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 
      เนื่องจากการบริหารงานบุคคลในระบบเดิม  ไม่ได้กําหนดความก้าวหน้าของตําแหน่งแรกบรรจุที่
คุณวุฒิของตําแหน่งตํ่ากว่าระดับปริญญา  ดังนั้น  จึงอาจทําให้พนักงานที่ครองตําแหน่งดังกล่าวและมี 
ผลงานตามที่กําหนด เสียสิทธิด้านระยะเวลาในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
 

 ดังนั้น เพื่อให้พนักงานในระบบเดิมที่ได้รับการจัดเข้าสู่ประเภทและระดับตําแหน่งตามข้อบังคับใหม่ มิได้
รับผลกระทบทางลบและเสยีโอกาสในการเสนอขอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในช่วงระยะเวลา การเปลี่ยนผ่าน
ระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  เช่นเดียวกับที่ ก.พ.อ. กําหนดแนวปฏิบัติให้มีช่วงระยะเวลาผ่อนผัน
ให้ข้าราชการใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้กําหนดไว้เดิมไปพลางก่อนเป็นเวลา 
1 ปี ต้ังแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 มผีลใช้บังคับ 9   
    
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7 (2) (3) และ (5)10 และข้อ 12 วรรคสี่11จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
กําหนดแนวปฏิบัติให้มีช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้พนักงานเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น  ดังนี้ 

1. การกําหนดความจําเปน็และตําแหน่ง 
1.1 ตําแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ และ 

ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงานพเิศษ 
(1)  ให้ ก.บ.บ. อนุมัติความจําเป็นและกําหนดตําแหน่งให้ทุกหน่วยงาน ตามบัญชีตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการที่ ก.ม. ได้อนุมัติความจําเป็นสําหรับข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ไว้แล้ว 
   (2) ตําแหน่งใดที่หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการกําหนดความจําเป็นและตําแหน่ง  ให้
หน่วยงานเสนอขอกําหนดความจําเป็นและตําแหน่งต่อคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากําลัง เพื่อเสนอ ก.บ.บ. 
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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 อางถึงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(ว) 3 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง การดําเนินการตามประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 
10

  ขอ 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

    (2) พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง มาตรฐานกําหนดตําแหนง ระบบการจาง อัตราเงินเดือนและคาตอบแทน เงินเพิ่มและ

สวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา การเปลี่ยนและโอนยายตําแหนง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

    (3) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข แนวปฏิบัติ โดยการออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 

    (5) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

11
 อางแลวตาม 7 



- 24 - 
 

 
   ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน 
   ให้ทุกหน่วยงานเสนอขอกําหนดความจําเป็นและตําแหน่งต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาในการประชุม 
ครั้งต่อไป แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

2. ระยะเวลาผ่อนผนัใหพ้นักงานเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึน้   
  ระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมติัความจําเป็นให้มีการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ  และประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญงานพิเศษ   

- ข้อมูลโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการจากระบบซี (เดิม) ปรบัเป็นระบบแท่ง (ใหม)่ 

ระบบซี (เดิม) 
ระบบแท่ง (ใหม่) 

ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับควบ 
บรรจุตํ่ากว่า ป.ตรี : ระดับ 2-4,5 
                        
บรรจุป.ตรี ขึ้นไป : ระดับ 3-6, 
                       7-8 

การจัดเขา้ระบบแท่ง 
ปฏิบัติงาน (เทียบระดับ 2 - 4) 
ชํานาญงาน (เทียบระดับ 5-6) 
ชํานาญงานพิเศษ (เทียบระดบั 7-8) 

การจัดเขา้ระบบแท่ง 
ปฏิบัติการ (เทียบระดับ 3-4) 
ชํานาญการ (เทียบระดับ 5 – 6) 
ชํานาญการพิเศษ (เทียบระดบั 7-8) 
เชี่ยวชาญ  (เทยีบระดับ 9) 
เชี่ยวชาญพิเศษ (เทียบระดับ 10) 

 
 

3.  วันแต่งตั้งใหดํ้ารงตําแหน่ง 
 วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติผลการประเมินบุคคลและผลงาน 

 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 
ประเภทตาํแหน่ง ระดับตําแหนง่ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
วิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ปฏิบัติการ ในเบื้องต้นจัดเข้าพนักงานสู่ตําแหน่งระดับปฏิบัติการกรณีที่
ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการในระบบเดิมแล้ว 
ให้จัดเข้าสู่ระดับชํานาญการพิเศษ 

 ชํานาญการ 1.แต่งต้ังกรรมการประเมิน : หน่วยงานแต่งต้ังกรรมการ
ประเมินและสง่ผลการประเมินให้ ก.บ.บ.พิจารณา 
2.มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ 

- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น 
- ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 6 ปี 

           : ลดเป็น 4 ปี สําหรบัผู้มีคุณวุฒิปรญิญาโท 
          : ลดเป็น 2 ปี สาํหรบัผู้มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
   และปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นหรืองานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อย
กว่า1 ปี 
3. ผลงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 
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ประเภทตาํแหน่ง ระดับตําแหนง่ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
วิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชํานาญการพิเศษ 1.แต่งต้ังกรรมการกลั่นกรองผลงานและประเมินคุณลักษณะ : 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม 
2.มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ 

- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น 
- ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ 

ปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี 
ปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ผลงาน ได้แก่  
3.1 คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

และ 
        3.2ผลงานอย่างอื่น ได้แก่ ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาของหน่วยงานหรืองานวิจัย 
หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

4.การพิจารณาแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม 
 
 
ประเภทตาํแหน่ง ระดับตําแหนง่ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน ในเบื้องต้นจัดเข้าพนักงานสู่ตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน  
 ชํานาญงาน 1. แต่งต้ังกรรมการประเมิน : หน่วยงานแต่งต้ังกรรมการ

ประเมินและสง่ผลการประเมินให้ ก.บ.บ.พิจารณา 
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหน่ง คือ 
- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น 
- ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

          ลดเปน็ 5 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวท. 
          ลดเปน็ 4 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. และปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนั้นหรืองานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า    1 ปี 

3. ผลงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่  
ก.พ.อ. กําหนด 

 ชํานาญงานพิเศษ 1. แต่งต้ังกรรมการกลั่นกรองผลงานและประเมิน
คุณลักษณะ : ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม 

2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหน่ง คือ 

- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น 
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ประเภทตาํแหน่ง ระดับตําแหนง่ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ทั่วไป ชํานาญงานพิเศษ - ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ 
ปวส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี 
ปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี 
ปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ผลงาน ได้แก่  
1.1 คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

และ 
          3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่แสดงใหเ้ห็น 
การพัฒนาของหน่วยงาน หรืองานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 

การพิจารณาแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ แต่เพื่อใหก้ารบริหารอัตรากําลงัเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ขอใหค้ณะ/หน่วยงาน กําหนดความจําเปน็และขออนุมัติกําหนดตําแหนง่ ต่อ
คณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง  และเมื่อกรอบอัตรากําลังเสร็จแล้ว จึงให้ โครงการจัดต้ังกองการ
เจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพจิารณาเรื่องการผ่อนผนัระยะเวลาและผลงานอีกครั้ง 
 
    

5.6.4  การกําหนดอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย   
 

ตามข้อ 23 แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 กําหนด “ใหผู้้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด”   
 คณะทํางานเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 
9 มกราคม พ.ศ. 2554  พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุภายใต้หลักการ แนวคิด 
และข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง เงินเดือน รวมเงินสวัสดิการ รวมเงินประสบการณ์ 
2. การเพิ่มค่าจ้างพนักงานประจําปี  ให้เพิ่มจากเงินเดือนรวมเงินสวัสดิการ รวมเงินประสบการณ์ 
3. พิจารณาการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รบัรองเพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้เข้ารับราชการ

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  
4. การกําหนดอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน (ปัจจบัุนสายวิชาการได้รับสวัสดิการเท่ากับ 1.57 และสาย

สนับสนุนได้รับสวัสดิการเท่ากับ 1.4 ของฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)  
5. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายสมทบให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น การจ่ายสมทบ

ประกันสังคมรอ้ยละ 5 ของเงินเดือน การจ่ายสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพที่จะมีขึ้นในอนาคต      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือน  

6. ข้อมูลการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น   
 

/ประเดน็เสนอ... 
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ประเดน็เสนอเพื่อพิจารณา 
 ดังนั้น คณะทํางานฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง  
ผู้เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  เป็นฐานแล้วคูณด้วยร้อยละ ดังนี้ 
 

1) ข้อเสนอที่ 1 
ข้อเสนอที่ 1 สายวิชาการ x 1.5 สายสนบัสนุน x 1.3 
ปริญญาตร ี 13,710 11,882 
ปริญญาโท 18,900 16,380 
ปริญญาเอก 25,515 22,113 

 
2) ข้อเสนอที่ 2 

ข้อเสนอที่ 2 สายวิชาการ x 1.4 สายสนบัสนุน x 1.3 
ปริญญาตร ี 12,796 11,882 
ปริญญาโท 17,640 16,380 
ปริญญาเอก 23,814 22,113 

 หมายเหตุ  กรณีมีเศษไม่ถึงสิบบาท เหน็ควรปัดใหเ้ป็นสบิบาท 
 
  รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ร่างกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  คูณ  1.3 
และประมาณการค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ร่างกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  คูณ  1.4 
และประมาณการค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

3. ร่างกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  คูณ  1.5 
และประมาณการค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

4. ตัวอย่างการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจตุามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เนือ่งจากมีรายละเอียดที่ต้องพจิารณา กอปรกับต้อง
พิจารณางบประมาณที่ต้องใช้ จึงมีมติให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัย นําหลกัการการกําหนดอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุสาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยไปพจิารณา และนดัประชุมเปน็วาระพเิศษ 
 
 

/5.6.5  การปรับ… 
 
 

    



- 28 - 
 

 
5.6.5  การปรับอัตราเงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ด้วย ก.พ. ได้มีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รบัรองเพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้เข้ารับราชการ
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 255312และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 255413  คณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 มีมติใหป้รับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างสําหรับการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 5 ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2554 ตามแนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการ และข้อ 23 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัย
กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย ซึ่งในระเบียบวาระที่ 5.6.4 โครงการจัดต้ังกองการ
เจ้าหน้าที่ เสนอให้ใช้อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รบัรอง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นฐานในการ
คํานวณ 

ดังนั้น  เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนตามแนวทางการปรับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการ และเพื่อเป็นการเยียวยาสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุอยู่เดิม คณะทํางานเพื่อกําหนดอัตรา
เงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงเห็นควรปรับอัตราเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ประเดน็เสนอคณะกรรมการบริหารงานบคุคลเพื่อพิจารณา 
 เสนอแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี ้  

1. ปรับเพิ่มค่าจ้างประจําปี ณ 1 เมษายน 2554 ตามผลการประเมิน 
2. หลังจากเพิ่มค่าจ้างประจําปีแล้ว ปรับเพิ่ม 5 % จาก Salary Base ณ 1 เมษายน 2554  
3. ปรับเพิ่มค่าจ้างประจําปี ณ 1 ตุลาคม 2554 ตามผลการประเมิน 
4. ปรับฐานอัตราเงินเดือนที่ได้รับกรณีเงินเดือนน้อยกว่าอัตราแรกบรรจุของบัญชีเงินเดือน 

ข้าราชการแรกบรรจุ ณ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  ให้เท่ากับอัตราแรกบรรจุ ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  

5. รวมเงินเดือน (Salary Base) และสวัสดิการเข้าด้วยกัน ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
 

ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการปรบัคา่จ้าง เงนิงบประมาณหมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป จํานวน  
2,007,220.26 บาท เงนิงบประมาณหมวดผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวน 187,508.58 บาท เงนิรายได ้จํานวน 
727,500.71 บาท รวมงบประมาณทัง้สิน้ จํานวน 2,922,229.54 บาท 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เนือ่งจากมีรายละเอียดที่ต้องพจิารณา กอปรกับต้อง
พิจารณางบประมาณที่ต้องใช้ จึงมีมติให้คณะกรรมการการปรบัอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัยไป
พิจารณา และนัดประชุมเปน็วาระพิเศษ 

 
 
 
 
                                                 
12

 อางถึงหนังสือท่ี นร 1009.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรอง 

13
 อางถึงหนังสือท่ี นร 1009.1/ว 9  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรอง 

14
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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5.2 แนวปฏิบัติในการปรับวุฒบิคุลากร 
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ขอถอนเรื่อง 

 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษาต่อ 
 

ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีความประสงค์ให้ นางสาวสุวภรณ์  
แดนดี  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ตําแหน่ง 298 บรรจุเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
ซึ่งบุคลากรดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ณ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว คงเหลือการทาํวิทยานิพนธ์เรื่อง The effects of 
estrogen on GABAA receptor plasticity and anxiety-like behavior in ovariectomizedrat  ซึ่ง
ดําเนินการไปแล้ว 90 เปอร์เซน็ต์ และจะดําเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
ด้วยทุนส่วนตัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการ 
เรียนการสอน แต่เนื่องจากการลาศึกษาของบุคคลดังกล่าว ยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การลาศึกษา เพราะยังไม่
ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 กรณีการขออนุมัติ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กําหนด ใหโ้ครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ปัจจุบันการลาศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลยัไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 โดยอนุโลม สําหรับคุณสมบัติของผู้ศึกษาในประเทศ กําหนด
ไว้ ดังนี้ 

1. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่เริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา 
2. พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
3. ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้มี

ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณี ถูกฟ้อง

คดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

สําหรับการอนุมัติให้ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนจะกระทําได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 6  
ช่ัวโมงทําการต่อสัปดาห์ 
 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใหล้าศึกษาต่อ และให้ดําเนินการการประเมิน
ทดลองปฏิบัติราชการต่อภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 
 

/เลิกประชุมเวลา... 
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