
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น. เปน็ต้นไป 

ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น ๓  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 
_______________________ 

 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการ 
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย ์ กรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
๘. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ  
๙. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายศรัณย์  สดุใจ กรรมการ     
๑๐. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี กรรมการ 
๑๑. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร        กรรมการ 
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ ์ กรรมการ 
     และการออกแบบ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          กรรมการ 
๑๕. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
๑๖. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายกิตติพศ  วรรณคํา กรรมการ 
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้อํานวยการสํานักคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ติดราชการ   
 และเครือข่าย  
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๒. นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
๓. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/๗. นางสาวสิริรัตน์… 



-๒- 
 
 
๗. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นายณัฐพล  สายโสม   นิติกรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ น. 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
วันจันทรท์ี่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖   

 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน 

ประเภทตาํแหน่งและการเปลี่ยนระดับตาํแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบคุลากร สงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. .... 
 

สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที ่๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน  
๒๕๕๖ ในการพิจารณาร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  การเปลี่ยนชือ่
ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....นั้น 
 

   กองการเจ้าหน้าที่ ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ ตามมติคณะกรรมการการบริหารงาน
บุคคล ดังนี้  
 

มติ ก.บ.บ.ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๖ การดําเนินการ 
๑. เพิ่มข้อความการยกเลิก ระเบียบ มติที่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศฉบับนี้ 

- กําหนดไว้ในร่างประกาศฯ ข้อ ๒ 

๒. ระบุหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภท 
ตําแหน่ง เช่น เปลี่ยนตําแหน่งจากประเภทวิชาชีพ
เฉพาะเป็นประเภทวิชาการ เป็นต้น 

- กําหนดไว้ในร่างประกาศฯ ข้อ ๔ และข้อ ๕ 

๓. ให้เพิ่มขั้นตอนการเปลี่ยนตําแหน่งเป็นประเภท
วิชาการ 

- กําหนดไว้ในร่างประกาศฯ ข้อ ๕ 
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มติ ก.บ.บ.ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๖ การดําเนินการ 
๔. แยกหมวด เช่น การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การ
เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง รับโอน 
ตัดโอน เป็นต้น 

- กําหนดในร่างประกาศฯ แล้ว ดังนี้ 
หมวด ๑ การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนชื่อ 
ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง 
หมวด ๒ การตัดโอนตําแหน่ง 

๕.เพิ่มขั้นตอนวิธีการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน - เพิ่มในร่างประกาศฯ ข้อ ๖ 
๖.คณะกรรมการฯ พิจารณาการเปลี่ยนประเภท
ตําแหน่ง เปลี่ยนระดับตําแหน่ง ควรมีองค์ประกอบ
แตกต่างกัน 

- กําหนดไว้ในร่างประกาศฯ ข้อ ๕ 

 
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงขอเสนอ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลีย่นชื่อตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง
และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... เพื่อพิจารณา 
  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม  

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งของบุคลากร สังกดัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ............. 

๒. ข้อมูลเปรียบเทียบประกาศฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรา่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เปลีย่นประเภทตําแหน่งและการเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหนง่บุคลากร สงักัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอ ทั้งนี้ ให้แนบขั้นตอนการดําเนนิการและแบบคาํขอเปน็
เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

๒. เนื่องจากในบทเฉพาะกาลของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  การเปลีย่นระดบัตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบคุลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหผู้้ทีย่ื่นขอเปลี่ยนประเภทตาํแหน่งหรือเปลี่ยนระดับตําแหนง่
ก่อนข้อบังคับมีผลบงัคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับดงักล่าวขา้งต้น  จึงมอบหมายให้ กองการเจ้าหนา้ที่ สรปุ
รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ย่ืนขอเปลี่ยนประเภทตําแหน่งหรือเปลี่ยนระดบัตําแหน่งวา่ถึงขั้นตอนใด สรุปหลักเกณฑ์
และวิธีการเดมิว่ากําหนดไวอ้ย่างไร  และวิเคราะหว่์าผูท้ี่ย่ืนเรื่องนัน้เข้าสู่กระบวนการขอเปลี่ยนประเภทตาํแหน่ง
หรือเปลี่ยนระดับตําแหน่งหรือยัง  เพื่อยืน่ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนมัุติใช้หหลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิม 

/อนึ่ง  เนื่องจาก... 



-๔- 
 

 
อนึ่ง  เนื่องจากปัจจุบันมีกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณว่างลง 

หน่วยงานจึงเปิดสอบแข่งขนัและผลปรากฎว่าพนักงานมหาวิทยาลยัที่จ้างด้วยเงนิรายไดเ้ปน็ผูส้อบได้  
หน่วยงานจึงขออนุมัติใหพ้นักงานมหาวทิยาลัยเปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างจากเงนิรายได้เปน็เงินงบประมาณ   
จึงมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาและนาํเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนนิการ โดยพนักงานไม่
ต้องลดเงินเดอืนลง และนาํเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวตอ่ไป 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑  รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

 

   ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้อนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๗ ราย ดังนี้ 
   ๑. นางธีราพร  ชนะกิจ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

๒. นางสาวจันทรพร  ทองเอกแก้ว  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

๓. นายชาญชัย  ศุภอรรถกร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชา 
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้ังแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

   ๔.  นางสาวนิภาวรรณ  พองพรหม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

   ๕.  นายตรีเนตร  สาระพงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
นิติศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
    ๖. นางสุรีย์  ธรรมิกบวร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาล
ศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการพยาบาล  ต้ังแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
    ๗.  นายชญานนท์  แสงศรีจันทร์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก  คณะศิลปศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  ต้ังแต่วันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   ๔.๒  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
จํานวน ๒๓ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

/๑. นางสาวจํานงค์... 
 



-๕- 
 
 

 
/๘. นายสุคม... 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที่ 
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

๑ นางสาวจํานงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ๒๒ ๑๕,๑๙๐   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   จันทะส ี สาขาเกษตรศาสตร์ สํานักงานไร่ฝึกทดลองและ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องปฏิบัติการกลาง    
   คณะเกษตรศาสตร์    

       

๒ นายอนิรุธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ ๑๕๑ ๒๖,๖๐๐  ๓ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

   สืบสิงห์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม   หมายเหตุ ๑. นักเรียนทุน 

  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คณะบริหารศาสตร์                ๒. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง    ๑,๔๖๐ วัน 
       

๓ นายจักริน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ ๑๕๐ ๒๖,๖๐๐  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

   วชิรเมธิน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม   หมายเหตุ ๑. นักเรียนทุน 

  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คณะบริหารศาสตร์                ๒. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 

  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง    ๑,๔๖๐ วัน 
       

๔ นายอภินันต ์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ ๒๔๕ ๒๖,๖๐๐  ๔ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

    นามเขต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   หมายเหตุ ๑. นักเรียนทุน 

  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์                ๒. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 
  พระจอมเกล้าธนบุรี    ๒,๑๙๑ วัน 

       

 เงินรายได้      

๕ นายณัฐชัย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ๒๒๔ ๑๕,๑๙๐  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

    ยิง่ยืน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สํานักงานบริหารกายภาพและ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่งแวดล้อม    

   สํานักงานอธิการบดี    

       

๖ นายปรัชญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ๕๘ ๑๒,๐๙๐  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   บุดดารวม สาขาไฟฟ้ากําลัง (ติดตั้งไฟฟ้า) สํานักงานบริหารกายภาพและ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากวิทยาลัยโปลีเทคนิค สิ่งแวดล้อม    

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานอธิการบดี    

       

๗ นายแสวง  สันธิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ๕๙ ๑๒,๐๙๐  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

    สาขาไฟฟ้ากําลัง (ติดตั้งไฟฟ้า) สํานักงานบริหารกายภาพและ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากวิทยาลัยโปลีเทคนิค สิ่งแวดล้อม    

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานอธิการบดี    

       



-๖- 
 
 

 
/๑๖. นายไวพจน์... 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที่ 
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินรายได้      

๘ นายสุคม  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ๘๔ ๑๒,๐๙๐  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   จันสุตะ สาขาโยธา สํานักงานบริหารกายภาพและ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สิ่งแวดล้อม    
   สํานักงานอธิการบดี    
       

๙ นางสาวกอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๑๒๐ ๑๑,๒๔๐  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   สารีเกิด สาขาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สํานักงานบริหารกายภาพและ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สิ่งแวดล้อม    

  อุบลราชธานี สํานักงานอธิการบดี    
       

๑๐ นางนุชรี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๒๖๑ ๑๒,๐๙๐  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

    เวียนวัฒนชัย สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สํานักงานบริหารกายภาพและ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น สิ่งแวดล้อม    
   สํานักงานอธิการบดี    

       

๑๑ นางสาวศันสนีย์  วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๒๖๗ ๑๕,๑๙๐  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   จักร์มีพักตร ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์    

       

๑๒ นายนัฐพงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๑๐๗ ๑๕,๑๙๐  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   สืบสุข สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์    

       

๑๓ นายชัยรัตน ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏบัิติงาน ๒๗๗ ๑๒,๐๙๐  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

    ศิริพร สาขาอิเล็กทรอนิกส ์ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์    

       

๑๔ นายจํารัส วิทยาศาสตรบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๒๗๗ ๑๒,๐๙๐  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   เชื้อทอง สาขาสถิติ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์    

       

๑๕ นางสาวอรพรรณ ศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๓๘๐ ๑๒,๐๙๐  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

     ธานี สาขาการท่องเที่ยว สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และ    
   การออกแบบ    

       



-๗- 
 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/๔.๓  พนักงานมหาวิทยาลยั... 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที่ 
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินรายได้      

๑๖ นายไวพจน์  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๒๖ ๑๕,๑๙๐  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   อุ่นใจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์    
       
       

๑๗ นางสาวสิรินุช วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๖๘ ๑๕,๑๙๐  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   หม่ืนเจริญ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์    
       

๑๘ นายจักรกริช  วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๑๒๕ ๑๕,๑๙๐  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

    มรรครมย ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์    
       

๑๙ นางสานฤมล  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๒๗ ๑๕,๑๙๐  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   ธรรมาวิรุฬห์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิบัติการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเลขานุการ    

   คณะวิทยาศาสตร์    

       

๒๐ นางยมนา ครุศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ๕๓๓ ๒๑,๔๒๐  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   ชนะนิล สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร ์   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะพยาบาลศาสตร์    

  อุบลราชธานี     

       

๒๑ นางสาวปริยากร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๑๕๐ ๑๕,๑๙๐  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

    พิมเงิน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์    

       

๒๒ นางสาววาณี บัญชีบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๒๖๖ ๑๕,๑๙๐  ๕ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   ป้ันปรีชา สาขาการบัญชี สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์    

       

๒๓ นายรัชวุฒิ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ๓๕๘ ๒๑,๔๒๐  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

     โคตรลาคํา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์    
       

       



-๘- 
 
 
  ๔.๓  พนักงานมหาวิทยาลยัลาออกจากราชการ 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
จํานวน ๕ ราย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
   เงินงบประมาณ 

๑. นางศศิธร  ปัจจุโส  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ 
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อย้ายติดตาม
ครอบครัว  

๒. แพทย์หญิงสุภาพรรณ  ศิษยธ์านนท์  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ
ประกอบอาชีพอื่น 
 

เงินรายได ้
๓. นางสาวรุ่งตะวัน  คุณสมบัติ  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด 

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อประกอบอาชีพอื่น 
   ๔.  นางสาวยุพันภัทร  มั่นคง  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  สังกัดสํานักงานเลขานุการ 
คณะพยาบาลศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น   

๕.  นายวีระยุทธ  แก้วกล้า  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง สํานักงาน 
อธิการบดี  ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพือ่ไปประกอบอาชีพอื่น 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
   ๔.๔  การเลื่อนระดับชั้นงานลูกจ้างประจาํ 
 

   ตามท่ี ก.พ. ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ต้ังแต่วันที่ ๑  
เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจําแนกตําแหน่งลูกจ้างประจําเป็น  ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุม่งานบริการพื้นฐาน  ๒) กลุ่มงาน
สนับสนุน ๓) กลุ่มงานช่าง และ  ๔)  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม    
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  ได้กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกับการแต่งต้ังลูกจ้างประจําไป
ดํารงตําแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใหค้ณะ/หน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว   
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับช้ันงาน จํานวน  ๑  ราย  ดังนี้  
 

ลําดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที ่

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สํานักงานเลขานุการ 

๑  นางสุนิสา   
         กิจแสวง 

พนักงานธุรการ ๒ ๑๗,๒๗๐ พนักงานธุรการ ๓ ๑๗,๒๗๐  ๑ เมษายน  ๒๕๕๖ 

 
/มติที่ประชุม... 



-๙- 
 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการกําหนดระดับตําแหนง่และการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีประเภททั่วไป และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหนง่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่ง และการแต่งต้ังบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป   และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖  นัน้ 
   เนื่องจากประกาศข้างต้นมีความคลาดเคลื่อนและขาดข้อมูลที่สําคญับางประการ  ดังนั้น 
เพื่อให้สาระสําคัญของประกาศดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์    
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเภททั่วไป  และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ และพิจารณาร่างประกาศฉบับใหม่ 
   อนึ่ง  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเปลี่ยนผู้เสนอเรื่องจาก รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่ เปน็ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ๑.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่ง 

และการแต่งต้ังบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   - (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม และเห็นชอบตามรา่ง
ประกาศฉบับใหม่  โดยให้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี ้

๑. ข้อ ๒๔ แก้ไขจาก “การติดตามภาระงาน” เปน็ “การตดิตามผลงาน” 
๒. ข้อ ๒๔  แก้ไขเป็น 

  (๒)  ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานดังนี้   
    (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานหรือต้นสังกัด ปีละ ๑ เรื่อง และ 

/(ข) งานวิจัย… 



-๑๐- 
 

 
       (ข) งานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่หรืองานของ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ปีละ  
๑ เรื่อง                      
     (๓) ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานดังนี้ 

  (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน 
ในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานหรือต้นสังกัด ปีละ ๒ เรื่อง และ 

  (ข) งานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่หรืองานของ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติปีละ ๑ เรื่อง 
  ๓. ข้อ ๒๗ แก้ไขเป็น 
     (๓) ระดับเชี่ยวชาญ 
          (ก) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
อย่างน้อย ๑ เรื่อง...ฯลฯ... 
 

 
๕.๒  การกําหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและวธิีการดําเนนิงาน ตามประกาศมหาวทิยาลัย 

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดบัตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖       
 

         ๕.๒.๑  การกาํหนดองค์ประกอบของผลงาน เพื่อขอกําหนดระดบัตําแหน่งฯ  
(ระดับสูงขึน้) 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่ง และการแต่งต้ังบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖   โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้การขอกําหนดตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ต้องนําเสนอผลงานตามที่กําหนด  นั้น   
 เนื่องจากประกาศดังกล่าวมิได้ระบุถึงองค์ประกอบของผลงานแต่ละประเภท  ดังนั้น  
เพื่อให้ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง มีแนวทางในการจัดทําผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง  
เพื่อให้ผู้กลั่นกรองผลงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  มมีาตรฐานในการกลั่นกรองความเหมาะสมของ
ผลงานร่วมกัน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดองค์ประกอบของ
ผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป  และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  กรณีคู่มอื
การปฏิบัติงาน  ผลงานเชิงวิเคราะห์  และผลงานเชิงสังเคราะห์  หากเหน็ชอบ กองการเจ้าหน้าที่ แจง้เวียนให้ 
ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถอืเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

 อนึ่ง  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเปลี่ยนผู้เสนอเรื่องจาก รักษาการในตําแหนง่ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 

 



-๑๑- 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ข้อ ๑๓ ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 
          (๑) ตําแหน่งประเภททั่วไป 
                                  (ก) ระดับชํานาญงาน 
                                        ๑) ต้องมคีู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม 
                                   (ข) ระดับชํานาญงานพิเศษ  
                                        ๑) ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ 
                                        ๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เหน็ถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 ข้อ ๒๕ ความในข้อ ๑๓ (๒) ในประกาศนี้ยังมิให้มผีลใช้บังคับ จนกว่า ก.พ. จะนําหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัย มาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น และ ก.พ.อ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอผลงานวิจัย เป็นองค์ประกอบในการประเมินตําแหน่ง
สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยระหว่างนี้ให้ใช้ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งต้ัง ให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 
 (๑)  ระดับชํานาญการ  
                                 (ก) คู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ เลม่ 
         (๒)  ระดับชํานาญการพิเศษ  
                               (ก) คู่มอืการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ เล่ม 
                               (ข) ผลงานประเภทอื่น ๑ ชนิด ได้แก่ งานวิจัย หรืองานพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว เช่น บทความ งานแปล ตํารา เอกสารคําสอน เอกสารทางวิชาการที่นําเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ  
การรวบรวมรายชื่อหนังสือ หรือบรรณานุกรม เอกสารที่ผู้ขอเขียนขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การวิเคราะห์งานในหน้าทีห่รือ
ผลงานในลักษณะอื่น เช่น เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์สํานักงาน การจัดทําวีดีทัศน์ สไลด์และบันทึกเสียงภาพยนตร์   เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือการทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานใดงานหนึ่ง เป็นต้น  
                       …ฯลฯ..... 
  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 -  ข้อเสนอองค์ประกอบผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณี คูม่ือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานเชิงสังเคราะห์ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

 ๕.๒.๒  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 

/๑.๑ ประกาศ… 
 
 



-๑๒- 
 
   ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่ง 
และการแต่งต้ังบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น แต่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
   ๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องกําหนดสมรรถนะ ความรูค้วามสามารถ และ
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดย
ประกาศดังกล่าวกําหนดรายการประเมินและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ   ความรูค้วามสามารถ   และทักษะที่
จําเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะ 
   นอกจากนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงาน
ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้านในการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และผู้ประเมิน       
   ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับ
ตําแหน่ง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงขอเสนอทีป่ระชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การประเมินสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน สําหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และ ประเภทผู้บริหาร และประกาศที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
ประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน สําหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผูบ้ริหาร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 

อนึ่ง  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเปลี่ยนผู้เสนอเรื่องจาก รักษาการในตําแหนง่ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าด้วย การกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งบุคคล
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตาํแหน่ง
สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ข้อ ๑๐ การกําหนดแบบขอรับการประเมิน เกณฑ์การตัดสินผลสมัฤทธ์ิของงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ แบบประเมินบุคคล แบบประเมินผลงาน วิธีการประเมิน คํานิยาม แบบแสดง
หลักฐานการมสี่วนร่วมในผลงาน การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และ ก.บ.บ.
กําหนด   
  รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. และตามที่ ก.บ.บ.กําหนด โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

/๒. ประกาศ… 
 
 



-๑๓- 
 

 
                    ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดบัตําแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ข้อ ๑๔ องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น มีดังนี้ 
   (๑)  ตําแหน่งประเภททั่วไป  
                                     (ก) ระดับชํานาญงาน  
                                           (ข) ระดับชํานาญงานพิเศษ 
  (๒)  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
                                     (ก) ระดับชํานาญการ 
     (ข) ระดับชํานาญการพิเศษ 
            (ค) ระดับเชี่ยวชาญ 
             (ง) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

…..ฯลฯ... 
                                     ๒) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
 
  ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรือ่ง การกําหนดสมรรถนะเรือ่งกําหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาํเปน็ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง่ขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖      
                        กําหนดประโยชน์ ความหมาย รายละเอียด ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และระดับความคาดหวังของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประเมิน 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ๑.  ข้อเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมนิสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน สําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร  
  ๒. ระดับความคาดหวังสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรา่งประกาศมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรูค้วามสามารถ และทักษะที่จําเปน็ในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั ประเภททั่วไป ประเภทเชีย่วชาญเฉพาะหรือวิชาชีพ
เฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 

/๕.๒.๓  การพิจารณา… 
 
 



-๑๔- 
 

 
 ๕.๒.๓  การพจิารณากาํหนดค่าเบี้ยประชมุ ค่าตอบแทน และคา่ใช้จา่ยอื่นของ
คณะกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  

   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่ง และการแต่งต้ังบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป  และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยความในข้อ ๗ กําหนดให้มคีณะกรรมการพิจารณาประเมิน
เพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น และให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบตําแหน่ง เว้นแต่ระดับ 
เชี่ยวชาญพิเศษในตําแหน่งที่ปรึกษา 
  (๒) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน โดยอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการได้ตาม 
ความเหมาะสม 
  (๓) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  (๔) พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอ ก.บ.บ. ให้ความ
เห็นชอบ 

           (๕) หน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย หรือ ก.บ.บ. มอบหมาย 
  

 เนื่องจากยังไม่มีการกําหนดค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนของคณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนั้น 
เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ ฯ  และการประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ เป็นไปด้วยความ
ชัดเจนและถูกต้อง รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย์  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณากําหนด  
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนของคณะกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าเบี้ยประชุม  อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูท้รงคุณวุฒิ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 อนึ่ง  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเปลี่ยนผู้เสนอเรื่องจาก รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่ เปน็ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรพัย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔   

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ๑.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืน
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญ
การ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

/มติที่ประชุม... 
 



-๑๕- 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ตัดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นออก 
 
 
 ๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ ตามร่างข้อบงัคับ 
ว่าด้วย กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว พ.ศ. .... 

 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติในหลักการให้ดําเนินการจัดต้ังกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้สามารถใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นเงินสมทบให้แก่สมาชิกของกองทุนฯได้ นั้น 
 เพื่อให้การดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บังเกิดผล
เป็นรูปธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชั่วคราว เพื่อที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวจักได้ไปดําเนินการจัดต้ังกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพในวาระเริ่มต้นต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนในการดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

๑. จัดต้ังคณะกรรมการกองทุน  
             คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยตัวแทนของทั้ง ๒ ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยในฐานะเป็น
นายจ้าง  ทําการแต่งต้ังกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย และฝ่ายสมาชิกในฐานะเป็นลูกจ้างทําการเลือกต้ัง
ตัวแทนสมาชิกเข้าทําหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก จากนั้นคณะกรรมการกองทุนจะดําเนินการออก
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 

๒. คัดเลือกผู้จัดการกองทุน 
             ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการกองทุนต้องร่วมกันพิจารณาข้อมูลของผู้จัดการกองทุน เพื่อ
หาบริษัทที่เหมาะสมเข้ามาทําหน้าที่บริหารกองทุน โดยอาจเชิญให้ผู้จัดการกองทุนแต่ละรายเข้ามานําเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุน 
 

๓. ทําสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุน 
                ในการทําสัญญาเพื่อว่าจ้างผู้จัดการกองทุน ไม่ควรจะมีอายุสัญญาสั้นเกินไป เนื่องจาก
กองทุน สํารองเลี้ยงชีพควรมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น การเปลี่ยนสัญญากับผู้จัดการกองทุนบ่อยครั้งจะ
ทําให้การลงทุนไม่ต่อเนื่องและอาจทําให้ผู้จัดการกองทุนมุ่งลงทุนเพียงเพื่อผลการดําเนินการในระยะสั้นเท่านั้น 
โดยก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาร่วมกับผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการกองทุนจะต้องศึกษาปัจจัยและ
เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาให้ละเอียดเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง 
 

๔. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุน 
             เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพที่จัดต้ังขึ้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น หลังจากได้ดําเนินการจัดต้ังกองทุนและลงนามใน 

/สัญญา… 
 



-๑๖- 
 
 
สัญญากับผู้จัดการกองทุนแล้ว คณะกรรมการกองทุนอาจให้ผู้จัดการกองทุนเข้ามามีบทบาทในการประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการกองทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
ดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนหรือแก้ไขข้อบังคับกองทุน 
 

๕. บริหารกองทุน และรายงานผลการดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงานและกองคลัง จะเป็นผู้ดําเนินการ
ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนและผู้จัดการกองทุน ในการบริหารงานของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
และวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีหน้าที่ดูแลจัดให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดทําทะเบียนสมาชิกอย่างชัดเจน 
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินสะสม รวมทั้งเงินสมทบทั้งหมดในแต่ละงวดของสมาชิกแต่ละราย 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  “มาตรา ๕ กองทุนจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดต้ังขึ้นและได้จดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 
โดยลูกจ้างจ่ายงานสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนนั้น ทั้งนี้ จะ
จัดต้ังเป็นกองทุนนายจ้างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลาย
นโยบายก็ได้” 

 “มาตรา ๑๑ ให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยผู้แทนซึ่งลูกจ้างเลือกต้ังและ
ผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งต้ังมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และให้มีอํานาจแต่งต้ังผู้จัดการกองทุนและ
เป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเป็น
หนังสือให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได้”  
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชั่วคราว ฝ่ายมหาวิทยาลัย และฝ่ายตัวแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนฝ่ายละ ๕ คน 
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชั่วคราว 
ดังนี้ 

๑. ฝ่ายมหาวิทยาลัย   
  ๑.๑ รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
  ๑.๒ คณบดคีณะนิติศาสตร ์
  ๑.๓ นายธนาตย์   เดโชชัยพร 
  ๑.๔ นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช 
  ๑.๕ ผูช้่วยศาสตราจารย์ชญานนท์  แสงศรีจันทร ์
  สํารอง 
  ๑) นายจิรศักด์ิ  บางท่าไม ้
  ๒) นายรชัชนนท์  แกะมา 
 

/๒.  ฝ่ายตัวแทน... 
 



-๑๗- 
 
 
   ๒.  ฝ่ายตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๒.๑ นายดุสิต  จักรศิลป ์
  ๒.๒ นางเนตรดาว  เถาถวิล 
  ๒.๓ นายทรงวุฒิ  สารสารนิ 
  ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวศีักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล 
  ๒.๕ นางสาวสุกัญญา  คลังสินศิริกุล 
  สํารอง 
  ๑)  นางสาวสภุาพร  พรไตร 
  ๒)  นายอนวชั  กาทอง 
 

โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑) จัดทําข้อบังคับว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ  
๓)  รับสมัครสมาชิก 
๔) ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.   
 
 

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

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   
๖/๒๕๕๖   

 

 
 ( รองศาสตราจารยน์งนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 
 
 
 


