
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที ่ ๔/๒๕๕๖ 
วันจนัทรท์ี่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชําราบ  ชั้น ๓  สํานกังานอธกิารบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบด ี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสทิธ์ิ กรรมการ      
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร ์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการ 
๖. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย ์ กรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ    กรรมการ  
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
๙. (แทน) คณบดีคณะนติิศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย ์ กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ป่วน  สุทธพิินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะศลิปประยกุต ์ นางกัญญา  จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
     และการออกแบบ 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รตัน ์          กรรมการ 
๑๓. ผูอ้ํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท ์ กรรมการ   
   และเครอืข่าย  
๑๔. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
๑๕. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา          กรรมการ 
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ติดราชการ 
๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์  นางสุรีย์  ธรรมิกบวร          ติดราชการ 
 
ผู้รว่มประชุม 
๑. นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
๒. นางสาวศิริพร  ยศมลู รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะรัฐศาสตร ์

/๓. นางพนมศรี… 



-๒- 
 

 
๓. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตาํแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวชนัญชติา  สวัสดิพ์ันธ์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๕๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  
วันองัคารที ่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
   รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖  เมือ่วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารปรับวุฒ ิ
พนกังานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ... 
 

   สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๖ ได้นําเสนอร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้ง
หน้า ดังนี้ 

๑. ให้เรียงลําดับขอ้ความในร่างประกาศใหม ่
๒. การนิยามศัพท์ จะใช้ส่วนราชการ หรือส่วนราชการภายใน หรือคณะ ให้ใช้ให้ 

เหมือนกันท้ังฉบับ 
๓. เงินเดือนแรกบรรจุ ควรจะระบุว่า “ในขณะนั้น” 

 
/๔. การสําเร็จ... 
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๔. การสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มอบอํานาจให้พิจารณาคุณวุฒิได้ ให้ระบุว่าใคร 

มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเองได้ 

 ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตามมต ิก.บ.บ. แล้ว ดังนี้ 
๑. การนิยามศัพท์  

        ใช้คําว่า “ส่วนราชการภายใน” หมายความถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์  
และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้นิยามศัพท์
สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๒. การมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยพิจารณาได้เอง การดําเนินการของมหาวิทยาลัยที่ 
ผ่านมา มีดังนี้ 

  ๒.๑  การปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ปรับวุฒิของข้าราชการโดยอนุโลม 

  ๒.๒  มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เพ่ือให้การดําเนินการ 
ปรับวุฒิข้าราชการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระงานของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบ
ให้มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับผู้สําเร็จ การศึกษาจาก
ภายในและต่างประเทศ ดังนี้ 
  (๑) สําหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษา 
ภายในประเทศ มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามบัญชีรายชื่อคุณวุฒิและสถานศึกษาที่ ก.พ.ให้การ
รับรองและกําหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิแล้ว 

(๒) สําหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษา 
ต่างประเทศ มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เฉพาะคุณวุฒิของ ๕ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และจาก AIT ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม. กําหนด 

(๓) กรณี อื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ (๑) และข้อ (๒) ให้งานการเจ้าหน้าที่  
นําเสนอ อ.ก.ม. เพ่ือพิจารณา 

   ๒.๓  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย คร้ังที่  
๕/๒๕๔๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

(๑) ต้องมีแผนพัฒนาบุคคลของแต่ละตําแหน่งว่าต้องการผู้มีความรู้ 
ความสามารถและคุณวุฒิอะไร โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ภาระงาน หน้าที่ ปริมาณ และเหตุผลความจําเป็นของ
หน่วยงาน  

(๒) การที่จะได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒินั้น คณะ/หน่วยงานจะต้อง 
คํานึงถึงภาระงาน ปริมาณงานที่มอบหมาย ตลอดจนความยากง่ายของงาน และกําหนดให้มีการทดสอบความรู้
ความสามารถในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ก่อนที่จะนําเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเพ่ือปรับเงินค่าจ้างเพ่ิมขึ้นต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป 

/ดังนั้น... 



-๔- 
 

 
 ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. .... มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการของข้าราชการ รวมทั้งดําเนินการตามมติของ ก.บ.บ. ข้างต้น กอง
การเจ้าหน้าท่ี  จึงได้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ..... และเสนอต่อ
ที่ประชุม ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาในครั้งนี้ 

 รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  ดงันี้ 

๑. สายวิชาการ 
  ๑.๑  กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบอํานาจ  

  หลักเกณฑ์ 
(๑) เป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาภายใน 

ประเทศ ตามบัญชีรายชื่อคุณวุฒิและสถานศึกษาที่ ก.พ.ให้การรับรองและกําหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิแล้ว  
(๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศ  

เฉพาะคุณวุฒิของ ๕ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และจาก AIT ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ม. กําหนด 

 วิธีการ 
(๑) ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ย่ืนขอปรับวุฒิต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามลําดับชั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามที่กําหนด 
(๒) ส่วนราชการภายในตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งความถูกต้อง 

ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
(๓) กองการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ความถูกต้อง 

ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน จัดทําคําสั่งปรับวุฒิเสนออธิการบดีลงนาม และแจ้งส่วนราชการภายในเพื่อ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ทั้งนี้ แบบย่ืนคําขอปรับวุฒิ และเอกสารที่ต้องนําเสนอประกอบการพิจารณา  
เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
   ๑.๒ กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้รับมอบอํานาจ  
  หลักเกณฑ์ 
  (๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่ไม่ไดรั้บมอบอํานาจ 

 วิธีการ 
(๑) ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ย่ืนขอปรับวุฒิต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามลําดับชั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามที่กําหนด    
(๒) ส่วนราชการภายในตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งความถูกต้อง 

ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

/(๓) กองการเจ้าหน้าที่... 
 



-๕- 
 

 
(๓) กองการเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบความคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ความถูกต้อง 

ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน จัดทําหนังสือเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให้
พิจารณาคุณวุฒิ  

(๔) กองการเจ้าหน้าท่ี นําเสนอผลการพิจารณาคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.บ.) เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

(๕) กรณีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.บ.) พิจารณาอนุมัติ  
กองการเจ้าหน้าที่ จัดทําคําสั่งปรับวุฒิเสนออธิการบดีลงนาม และแจ้งส่วนราชการภายใน เพื่อดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

 ทั้งนี้ แบบยื่นคําขอปรับวุฒิ และเอกสารที่ต้องนําเสนอประกอบการพิจารณา  
เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

 
 ๒. สายสนับสนุนวิชาการ ขออนุมัติในหลักการ ดังนี้ 

 ๒.๑ กําหนดให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

(๑) ส่วนราชการภายในกําหนดแผนพัฒนาบุคคลของแต่ละตําแหน่งว่าต้องการผู้มี 
ความรู้ความสามารถและคุณวุฒิอะไร โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ภาระงาน หน้าที่ ปริมาณ และเหตุผลความจําเป็น
ของหน่วยงาน  

(๒) การที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒินั้น ส่วนราชการภายในจะต้อง 
คํานึงถึงภาระงาน ปริมาณงานที่มอบหมาย ตลอดจนความยากง่ายของงาน และกําหนดให้มีการทดสอบความรู้
ความสามารถในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ก่อนที่จะนําเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเพ่ือปรับเงินค่าจ้างเพ่ิมขึ้นต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.บ.) เพื่อพิจารณาต่อไป  หรือ 

  ๒.๒ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่  
 (๑) ส่วนราชการภายในต้องกําหนดกรอบอัตรากําลังที่ต้องการคุณวุฒิแรกบรรจุ 

สูงกว่าคุณลักษณะของตําแหน่งนั้นๆ  
 (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานและผลงาน โดยถือปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ในระดับชํานาญงาน หรือชํานาญการ  
(๓) ส่วนราชการภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  

(ก.บ.บ.) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานและผลงาน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ปรับวุฒิ  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  พ.ศ. ........ 
 

/มติท่ีประชุม... 
 



-๖- 
 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารปรับวฒุิพนกังานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ...  โดยให้ปรับรูปแบบใหถู้กต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  และปรับข้อความ ดังนี ้

๑. ปรับข้อความใน ข้อ ๔ (๒) เป็น “ในวันที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิ กรณีที่เงินเดือนสูง 
กว่าเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิจะได้รับเงินเดือนเท่ากับวันท่ีขอปรับวุฒิ” 

๒. เพิ่มข้อความ 
๒.๑ ข้อ ๕ (๒.๑) “ ตามบัญชีรายชื่อสถาบันหรือมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. หรือ ก.พ.อ.  

กําหนด” ต่อท้ายจาก “...สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” 
     ๒.๒ ข้อ (๒.๒.๕) “ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้” ต่อท้ายจาก “หนังสือยินยอมให้ 

ตรวจสอบคุณวุฒิ” 
     ๒.๓ ข้อ ๖ (๔) “กรณีที่ผู้ท่ีได้รับคุณวุฒิก่อนประกาศนี้ ต้องพิจารณาเหตุผลและ 

ความจําเป็น และภารกิจ ภาระงาน ของส่วนราชการเป็นสําคัญ” ต่อท้ายจาก “ต้องได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย” 
 

 
๓.๒  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารเปลี่ยน  

ประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร สังกดัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
พ.ศ…. 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท 
ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หมวด ๒ ข้อ ๑๑  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเปลี่ยนระดับตําแหน่งของบุคลากร ให้ ก.บ.บ. เป็นผู้กําหนด  โดย
จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และหมวด ๓ ข้อ ๓๕ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตัดโอนบุคลากร ให้ ก.บ.บ.
เป็นผู้กําหนด โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.บ.) ในการประชุมคร้ังที่  
๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าท่ี ได้นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖  ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติให้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้วเสนอที่
ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งหน้า ดังนี้ 
   ๑. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนตําแหน่ง ควรกําหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องดําเนินการอะไรก่อน-หลัง 
เช่น การทดลองงาน ๑ ปี การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง เป็นต้น 
   ๒. การกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินสังกัดคณะ/วิทยาลัย/สํานัก กับสํานักงาน
อธิการบดี ควรกําหนดให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน 
   ๓. เพ่ือความชัดเจน ควรกําหนดเป็นหมวด เช่นการเปลี่ยนตําแหน่งสายสนับสนุนเป็นสาย
วิชาการ การเปลี่ยนตําแหน่งสายสนับสนุน การโอน เป็นต้น 
 

/กองการเจ้าหน้าที่... 



-๗- 
 

 
   กองการเจ้าหน้าที่  ได้ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาร่าง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง การตัดโอนตําแหน่ง   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการ
ตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง 
การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๑ 
   ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวีการ การทดลองการปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา  

  - ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง 
การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตดัโอนตําแหน่งของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ..................... 

 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติให้แกไ้ขตามความเหน็ของคณะกรรมการฯ แลว้นําเสนอที่
ประชุมพิจารณาในคราวตอ่ไป  ดังนี ้

๑. เพิ่มข้อความการยกเลกิ ระเบียบ มต ิที่ขดัหรือแย้ง กับประกาศฉบับนี ้
๒. ระบุหลกัเกณฑ ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง เชน่ เปลี่ยนตําแหนง่ 

จากประเภทวชิาชีพเฉพาะ  เป็นประเภทวิชาการ เป็นต้น 
๓. ให้เพิ่มขั้นตอนการเปลีย่นตาํแหน่งเป็นประเภทวิชาการ  
๔. แยกหมวด  เช่น การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  การเปลีย่นชื่อตําแหนง่ การเปลี่ยน 

ระดับตําแหนง่ รับโอน ตัดโอน เปน็ต้น 
๕. เพิ่มขัน้ตอนวธิีการ รับโอน  ตัดโอน 
๖. คณะกรรมการฯ พิจารณาการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง เปลี่ยนระดับตาํแหน่ง ควรมี 

องค์ประกอบแตกต่างกัน  
 
 

/๓.๓  ร่างประกาศ... 
 
 
 
 



-๘- 
 

 
๓.๓  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจา่ยเงินประจําตําแหน่งสําหรบั 

พนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
 

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ืองการจ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... นั้น  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
แล้ว มมีต ิดังนี้ 

๑. การประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมือ่วันที่ ๑๙  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินค่าตอบแทน
ที่นอกเหนอืจากเงินเดือนเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการ
แก้ไขร่างประกาศตามความเห็นของคณะกรรมการแล้วนาํเสนออีกครั้ง  

๒. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมือ่วันที ่๒๖ มีนาคม  
๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใหแ้ก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ  และเสนอเพื่อพิจารณาในการ
ประชมุคราวตอ่ไป ดังนี้ 

๒.๑ ใหแ้ยกวงเงินประจําตําแหน่ง และเงินทีน่อกเหนอืจากเงินเดือนออกจากกัน 
๒.๒ ใหจั้ดเรียงลําดับข้อใหม ่

อนึ่ง มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ หารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณี 
การจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาคสําหรับคณะที่จัดตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าภาคที่แต่งตั้งจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย ว่าจะสามารถจ่ายเงินประจําตําแหน่งได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากตําแหน่งหัวหน้าภาคไม่ได้เป็น
ตําแหน่งบริหารตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ไดแ้ก้ไขประกาศฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณาร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ......  ทั้งนี้  หากเห็นชอบจักได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๔ แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหนง่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓.  หนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
๔.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดอืนของข้าราชการและ 

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) – (ฉบับท่ี ๔) 
      

/มติท่ีประชุม... 



-๙- 
 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองการ
จ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อ
พิจารณาต่อไป  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๔.๑  รายงานผลการเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ประจําปี  ๒๕๕๖  รอบครึ่งปีแรก  ณ  วนัที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

   สืบเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชมุครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมือ่
วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖   มีมติเห็นชอบและอนมุตัิการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
ประจําปี  ๒๕๕๖  รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ตามผลการประเมินทีค่ณะ/หนว่ยงาน  นําเสนอ
ภายในวงเงินที่ได้รับจดัสรร  และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕  ใชส้ําหรับการปัดเศษให้แก่ขา้ราชการ 
ทุกหน่วยงาน  และจัดสรรใหแ้ก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การทํางานนั้น
ก่อให้เกดิประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี   กองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู
สังกัดคณะ/หน่วยงาน  ต่าง ๆ  และได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน  
ดังนี้ 
  ๑.  วงเงิน ๓% ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ดังนี้  

  - จํานวนข้าราชการ           ๔๑๙.-  ราย 
  - เงินเดือนรวม           ๑๒,๕๕๗,๙๐๐.-  บาท 
  - วงเงิน ๓%          ๓๗๖,๗๓๗.-       บาท   

 ๒.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 
   - ใช้ปัดเศษให้กับข้าราชการทุกหน่วยงานและจัดสรรให้กับข้าราชการผู้ที่ปฏิบัติงาน 

เพ่ือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย รวมจํานวน  ๖๗  ราย 
   ๓.  สรุปวงเงนิและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  รอบครึ่งปีแรก  ณ วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๖ 
    - วงเงิน ๓%         ๓๗๖,๗๓๗.-  บาท   
    - ใช้เลื่อนเงินเดือนรวม    ๓๗๖,๗๓๐.-  บาท 
    - วงเงินคงเหลือรวม                    ๗.-  บาท 

  ๔.  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - มีคําสั่งให้เลือ่นเงินเดอืนข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปี ๒๕๕๖   

รอบครึ่งปีแรก ณ  วันที ่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  และได้มกีารแจ้งผลการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการ  เป็นรายบุคคล  โดย
ผ่านทางระบบฐานข้อมูล  DMS  เรียบร้อยแล้ว 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ 

/มติที่ประชุม… 



-๑๐- 
 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   ๔.๒  รายงานผลการเพิ่มเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั  ประจําปี  ๒๕๕๖   
รอบครึง่ปีแรก ณ  วันที ่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๖  
มีนาคม ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจําปี  ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๑  ณ  
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นําเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมของแต่
ละหน่วยงาน  โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มจัดสรรให้ร้อยละ ๓ ของเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน
ร้อยละ ๒.๙๒๕  และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สําหรับการปัดเศษให้แก่พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้มหาวิทยาลัย  และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  
โดยที่การทํางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนี้  
 

รายการ เงินงบประมาณ(แผ่นดนิ+ผลิตแพทยเ์พิ่ม) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
จํานวนพนักงาน ๒๙๓  ราย ๔๐๙  ราย 
เงินเดือนรวม ๖,๓๙๔,๖๗๐ บาท ๖,๙๔๘,๓๕๗ บาท 
วงเงิน ๓ % ๑๙๑,๘๔๐.๑๐ บาท ๒๐๘,๔๕๐.๗๑ บาท  

 

 ๒.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 
  - ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน 

รายได้มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม  จํานวน  ๑๘  ราย 
 

   ๓.  สรุปวงเงนิและผลการเพิม่เงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที ่ 
๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

รายการ เงินงบประมาณ (แผน่ดิน+ผลิตแพทย์เพิม่) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
วงเงิน ๓ % ๑๙๑,๘๔๐.๑๐ บาท ๒๐๘,๔๕๐.๗๑ บาท  
ใช้เพิ่มเงินเดอืนรวม                                     ๑๗๖,๕๑๐ บาท                       ๑๙๔,๘๔๐ บาท 
งบประมาณเหลือ 
 - ผลติแพทย์เพิ่ม 
 - เงินอุดหนุน 

                                 ๑๕,๓๓๐ บาท 
                                ๕,๖๙๑.๒๐ บาท 
                                   ๙,๖๓๘.๘๐ บาท 

                   ๑๓,๖๑๐.๗๑ บาท  

เงินรายได้ยืมวงเงิน                                     ๑,๒๖๒.๔๙ บาท  
วงเงินคงเหลือ                                 ๑๔,๐๖๗.๕๑ บาท  

            /ดังนั้น... 



-๑๑- 
 

 
   ดังนั้น  ในภาพรวมวงเงินท่ีใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจ้างด้วยเงิน 
งบประมาณและเงินรายได ้รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ไม่เกินวงเงิน ๓ % 
 

  ๔.  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - มีคําสั่งให้เพ่ิมเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลัย  ประจําปี ๒๕๕๖ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่  

๑ เมษายน ๒๕๕๖  และไดม้ีการแจ้งผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล  โดยผ่านทางระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร   
   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๓  ระเบียบ ก.พ.อ.  ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเง่ือนไขการให้ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาลาหยดุราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 

   ด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ)  ไดอ้อกระเบียบ  
ก.พ.อ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยดุราชการเพื่อ
ประโยชนท์างราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตใหข้้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษาลาหยุดราชการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   

   กองการเจ้าหน้าที่  ขอเรียนเพื่อทราบว่าภายหลังจากที่ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางราชการแล้ว  
ดังนั้น  เพื่อให้ข้อบังคับดังกล่าว  สอดคล้องกับระเบียบ ก.พ.อ.  ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กองการเจ้าหน้าท่ี  
จะได้ดําเนินการแก้ไขและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป 

  รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
   ๑.   หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๔)/ว ๓๒๔  ลงวันที่  
๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๒.  ระเบียบ ก.พ.อ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอดุมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖                
                        /มติที่ประชุม…   



-๑๒- 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  ๔.๔  การแต่งตั้งบุคลากรใหดํ้ารงตําแหน่งตามการแบ่งสว่นราชการและส่วนงานภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

   ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๖  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น 

   เพื่อให้การดําเนินการแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ดํารงตําแหน่งตามการ
แบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรให้ดํารงตําแหน่งตามการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
  ๔.๕  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานผู้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 
 

ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชมุครั้งที ่๓/๒๕๕๓ เมือ่ 
วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบให้ถือปฏิบัตติามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผูด้ํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ที่ ก.พ.อ.กําหนด เพ่ือเป็นการสร้างผลงานทางวิชาการเผยแพร่อย่าง
ตอ่เนื่อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการผลติผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในการขอเลื่อนระดับสูงขึน้และเป็น
ประโยชนต์อ่องค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะเป็นผูพ้ิจารณาและ
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น 
   

         บัดนี้ คณะต่างๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว ตามแบบรายงานมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

            รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

/๔.๖  การจ้าง... 
 



-๑๓- 
 

 
 ๔.๖  การจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จาํนวน 
๕ ราย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี ้

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  ๔.๗  พนกังานมหาวิทยาลยัลาออกจากราชการ 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมตัิใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จาํนวน 
๖ ราย ได้แก่ 

/เงินงบประมาณ... 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที ่
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

๑ นางฐิตารัตน์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ๓๓๑ ๒๑,๔๒๐   ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   พันธุ์ชนะ สาขายุโรปศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์   หมายเหตุ ทดแทนอัตราข้าราชการ 

  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร ์    
       

 เงินรายได้      

๒ น.ส.ปิยะนุช ศิลปศาสตรบัณฑิต เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ ๑๒๓ ๑๕,๑๙๐  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   สิงห์แก้ว สาขาการพัฒนาสังคม สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะศิลปศาสตร ์    
       

๓ น.ส.ปนิดา ทาสา บัญชีบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๑๕๙ ๑๕,๑๙๐  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

    สาขาการบัญชี สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ คณะศิลปศาสตร ์    

  อุบลราชธาน ี     
       

๔ น.ส.แวว คงศิลา วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ๒๕๓ ๑๕,๑๙๐  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

  สาขาเกษตรศาสตร์ สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะเภสัชศาสตร ์    
       

๕ น.ส.ทิพย์มณฑา วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ๒๕๔ ๑๕,๑๙๐  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   ฤกษ์ใหญ่ สาขาจุลชีววทิยา สํานักงานเลขานุการ   หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากําลัง 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะเภสัชศาสตร ์    

       



-๑๔- 
 

 
   เงินงบประมาณ 

๑. นายอนชุา  บุญเกษม  ตําแหน่งอาจารย์  สงักัดคณะบริหารศาสตร ์ปฏิบัติงาน ณ  
หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ขอลาออกจากราชการ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เพือ่บรรจุ     
เข้ารับราชการ 

๒. นางสาวพรรณราย  คําจันทรด์ี  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะบริหารศาสตร์  
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ขอลาออกจากราชการ ตั้งแตว่ันที่ ๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือย้ายกลับภูมิลําเนา 

๓. นางสาวอัจฉรา  มหาวีรวัฒน์  ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควชิาคณติศาสตร ์สถติิ และ 
คอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร ์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพือ่ย้ายติดตามครอบครัว 
   ๔.  นางสาวสุมนา  สิริพัฒนากุล  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตัง้แต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เพื่อย้ายตดิตามครอบครวัและไปประกอบ
อาชีพอื่น 
   เงินรายได ้

๕.  นางสาวฐติิยาภรณ์  บ้ังทอง  ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานกฎหมายและ 
นิติการ สํานักงานอธิการบดี  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตสกลนคร 

๖. นางสาวฐิตมิา  พราวศรี  ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชแีละการเงิน คณะ 
บริหารศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อประกอบอาชีพอื่น 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   ๔.๘  การปรบัอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ  
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๕๕  เห็นชอบใหม้กีารปรับอัตรา 
เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา  และการปรับอตัราเงินเดอืนชดเชยผู้ไดร้ับผลกระทบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตั้งแต่วันที ่ ๑  มกราคม ๒๕๕๖  และวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗   เพ่ือให้เป็นไปตามมตดิังกล่าว
ข้างต้น กระทรวงการคลัง  จึงอาศัยอํานาจตามข้อ  ๘  แหง่ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้กําหนดบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่ง  อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจํา บัญชโีครงสร้างอตัรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และกาํหนดอตัราค่าจ้างขั้นต่ํา – ขั้นสูงของลูกจ้างประจําของสว่นราชการ  ให้ส่วนราชการทราบ
และถอืปฏิบัติ  อนึ่ง  งบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายในการได้รับเงินเพ่ิมตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ให้
มหาวิทยาลัยใช้เงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยก่อน  หากมีเงินไม่เพียงพอก็ใหใ้ช้จ่ายจากงบกลางงบประมาณรายจ่าย 
 

/ประจําปี... 



-๑๕- 
 

 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ส่วนงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าจ้างสําหรับผู้ท่ีเขา้รับการใหม่และการได้รับเงิน
เพ่ิมตั้งแต่วันที ่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   
ตอ่ไป   

   เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือกระทรวงการคลัง ในการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
ภายหลังจากที่ได้มีการดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงานเพื่อเลือ่นขั้นคา่จ้างของลูกจ้างประจํา รอบครึ่งปีแรก   
ณ  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ไปแล้ว   

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อทราบแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัย  ณ วันที่ ๑   
มกราคม  ๒๕๕๖  ดังนี ้

๑.  จัดทําคําสัง่ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา ณ วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  
๒.  แก้ไขคําสั่งเลื่อนค่าจ้างขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจํา และคาํสั่งอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ณ  วันที่ 

๑ เมษายน  ๒๕๕๖   
๓. แจ้งกองแผนงานเพื่อตรวจสอบงบประมาณในการใช้จ่ายตามท่ีกระทรวงการคลัง 

กําหนดเพื่อใชจ่้ายใน  ณ วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๕๖  และตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่าย ณ วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๕๗    
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือก  
บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหนง่นิติกร (พ.ต.ก.)  สังกดัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

สืบเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที ่ ๑๗   
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  กองการเจ้าหน้าที่  นําเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบุคคลให้ได้รบัเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) พ.ศ.๒๕๕๕  ที่ประชมุมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
บุคคล และได้เสนอตอ่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่ ๘/๒๕๕๕  เมือ่วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านกฎหมาย  องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินตามที่ 
ก.พ.อ.กําหนด โดยได้พิจารณารายชื่อผู้ทีท่ําหน้าที่ประธานแล้ว  เพือ่ทาํหน้าที่ประเมนิความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ
การประเมิน  และไดม้อบหมายอธิการบดีพจิารณารายชื่อกรรมการประเมิน แล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบและลงนามคําสั่งแต่งตั้ง 

๒. การประเมนิคุณลักษณะและพฤตกิรรมของบุคคล 
                    - สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.)  เป็นผู้กําหนด
แนวทางการประเมินคณุลักษณะและพฤตกิรรมของบุคคล 
 

/๓. กรณี... 



-๑๖- 
 

 
             ๓. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย  
            - สภามหาวิทยาลัยอนุมตัใิห้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษาโดยใช้เงินรายได ้
      ท้ังนี้ สําหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง กําหนดตําแหน่งและ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนด รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลอืกบคุคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตาํแหน่งที่มีเหตพุิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรบัตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิตกิร(พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 
     ขอ้ ๓ คุณลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคล  ผ่านการประเมินตามแนวทางที่สภาสถาบนัอุดมศกึษา
กําหนด   
 ๒. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที ่๘/๒๕๕๕  เมือ่วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  มีมต ิ
ในการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นผู้กําหนด
แนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑.   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลอืกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิม 
สําหรับตําแหนง่ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ..... 
 ๒.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๓. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที ่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบหลกัเกณฑ ์วิธกีารคัดเลือกบคุคลใหไ้ด้รบัเงนิเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพเิศษ ตําแหน่งนติิกร (พ.ต.ก.) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๖  ทั้งนี ้ให้
ประสานประธานคณะกรรมการประเมินฯ ว่าจะรับหน้าที่เปน็ประธานได้หรือไม ่
 
 

/๕.๒ ร่างประกาศ... 
 



-๑๗- 
 

 
       ๕.๒ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องกําหนดสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถและทกัษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง่ขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

ตามที ่กองการเจ้าหน้าที่ ไดเ้สนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖  มีมติเนื่องจากมีรายละเอยีดตอ้งพิจารณา จึงให้คณะกรรมการนํากลบัไปพิจารณาอีก
ครั้งแล้วนําเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที ่๒/๒๕๕๖  เมือ่วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  มีมตใิห้นําผลสรุปการพิจารณากําหนดสมรรถนะของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาอีกครั้ง ในการ
ประชมุคราวถดัไป 
   เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ.เรือ่งมาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประเภททั่วไป 
ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหด้ํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕  กําหนดหลักเกณฑแ์ละการแต่งตั้ง
บุคคลให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจํ่าเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  
และเพื่อการบริหารงานบุคคลอื่นๆ เช่น ด้านการวางแผนอตัรากําลัง การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสทิธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ เป็นตน้ 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือพิจารณาผลสรุปการพิจารณากําหนดสมรรถนะของแต่ละหน่วยงาน และประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เร่ือง
การกําหนดสมรรถนะ ความรู ้ ความสามารถและทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และขอ้เสนอแนะระดบัความคาดหวังตําแหน่งแต่ละประเภท ของแตล่ะหน่วยงาน   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   - ก.พ.อ.กําหนดแนวทางการกําหนดสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินการ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๒  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔)  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
   ๑.  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาํหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถและทักษะทีจํ่าเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ๒.  สรุปผลการพิจารณากําหนดสมรรถนะฯ 
   ๓. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ที ่ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๒  ลงวันที ่ ๒๔  
มกราคม  ๒๕๕๔  

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่องกาํหนด
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสาํหรับตําแหนง่ข้าราชการและพนกังาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

/๕.๓  ร่างประกาศ… 



-๑๘- 
 
     
   ๕.๓  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

   ตามที ่ก.พ.อ.ไดอ้อกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลใหด้าํรง
ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ในบางหัวข้อ  ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหนง่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐   

ในเดอืนตลุาคม ๒๕๕๕ ก.พ.อ.ไดอ้อกประกาศปรับปรุงแก้ไขเร่ืองดังกล่าว ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) และ (ฉบับที่ ๗) กองการเจ้าหน้าที่ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ฉบับลงวันท่ี ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ โดยยกเลกิประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งได้แจ้งเวียนคณะและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถอืปฏิบัติแล้ว 

   ในต้นปี ๒๕๕๖ ก.พ.อ.ไดอ้อกประกาศปรับปรุงแก้ไขเรื่องดังกล่าว ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(ฉบับท่ี ๘) และ (ฉบับที ่๙)  กองการเจ้าหน้าที่  ได้แจ้งเวียนประกาศ ก.พ.อ.ฯ ดังกล่าวให้คณะและผู้เกีย่วข้องทราบ
แล้วในเบือ้งตน้ และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.บ.ในคราวประชุมครั้งที ่๓/๒๕๕๖ เมือ่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในคราวประชมุครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมือ่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือทราบ  

ท้ังนี้ สรุปสาระสําคัญประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให ้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๖ ถงึฉบับที่ ๑๐) และ
การดําเนินการของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ (เอกสารหมายเลข ๒)   
    ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลใหด้าํรงตําแหน่งทาง
วิชาการในส่วนที่มหาวิทยาลยักําหนดสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวข้างต้น 
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่างการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(เอกสารหมายเลข ๑) ที่นําเสนอมาพรอ้มน้ี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบ
แล้วจักได้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ พิจารณาต่อไป 

   อนึ่ง มติคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่๓ มกราคม  
๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที ่๕ เมษายน ๒๕๕๖ จึงมีความเห็นและขอ้เสนอแนะ ดังนี ้

๑. ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา 
แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับตําแหนง่ และให้หารอืคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

๒. การกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําผลงานทางวิชาการที่เสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ สาขาสังคมศาสตร์  
และสาขาวิทยาศาสตร์ควรกําหนดแตกต่างกัน เช่น สาขาสังคมศาสตร์ตอ้งเสนอฉบับเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์อาจไมต่อ้ง
เสนอฉบับเต็ม แตต่อ้งเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือท่ีประชุมทางวิชาการ 

๓. ผลงานที่เสนอในตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาจไมล่งวารสารหรอืเผยแพร่ใน 
ต่างประเทศ แต่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยกําหนดให้เขม้มากขึ้น 

/%. การนําเสนอ… 



-๑๙- 
 

 
๔. การนําเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณต์อ้งแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคณุภาพ 

โดยผู้ทรงคุณวฒิุและหลักฐานการเผยแพรทุ่กครั้ง 
 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ 
พิจารณา ดังนี ้

๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาระสําคัญที่ตอ้งพิจารณาเป็น 
กรณีพิเศษ เชน่ 

 ๑.๑ ผลงานทางวิชาการ ในการเสนอขอในแต่ละระดับตําแหน่ง ควรกําหนดขั้นต่ําหรอืไม่  
อย่างไร 

 ๑.๒ การกําหนดระยะเวลาดําเนินการในแต่ละขั้นตอน 
 ๑.๓ เอกสารแนบท้ายร่างประกาศฯ เช่น แบบประเมินผลงานแต่ละประเภท โดยเฉพาะ 

เกณฑ์การประเมิน  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคอื ประเภทบทความทางวิชาการ และกําหนดใหม่คือ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม    ฯลฯ 
     ๒. ให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖ ถึงฉบบัที่ ๑๐) 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๕  

  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
    เอกสารหมายเลข ๑  ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง  หลักเกณฑ์และวธีิการพิจารณาแต่งตั้ง 

บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
    เอกสารหมายเลข ๒  สรุปสาระสําคัญประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ํารง 

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖ 
ถึงฉบับท่ี ๑๐) และการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

    เอกสารหมายเลข ๓  สรปุสาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางลดระยะเวลาการดําเนินการ 
 
 
 

/มติท่ีประชุม… 
 

 



-๒๐- 
 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

๑. ให้แต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณาข้อหารือต่างๆ และเสนอแนวปฏิบัติ  โดยมีรอง 
อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน ผู้ที่คณะมอบหมาย  ผู้ปฏิบัติงานบุคคลและนักวิชาการศึกษา
ของคณะ เป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ  และนางเกษร จรัญพรหมสิริ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. ให้ศึกษาและกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
แพทยศาสตร์ศึกษา  และอาจารย์พยาบาล ท่ีปฏิบัติงานช่วยสอนในสถาบันผลิต แล้วนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 
 
  ๕.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ ์ วธิีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา  (ฉบับที ่๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

   ด้วย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดม้ีหนังสอืแจ้งมหาวิทยาลัยว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา (ก.พ.อ.)  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ไดม้ีมตใิห้ปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดอืน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อดุมศกึษา  พ.ศ. ๒๕๕๔  ในเรื่องการกําหนดสาขาวิชาทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ประเทศ  โดยกําหนดให้เป็นสาขาวิชาที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสถาบันอดุมศกึษา  โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอดุมศึกษาและ ก.พ.อ. ดังนั้น  จึงออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อดุมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๖   
   กองการเจ้าหน้าที่  ได้ดําเนินการตรวจสอบระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งแล้ว  เพื่อให้ 
การดําเนินการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  สอดคลอ้งกบั
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงขอนําเสนอปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรอืน  ในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในเรื่องหลักเกณฑ์
ผู้ที่จะไดร้ับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน  ตามขอ้ ๓  
   สําหรับการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคลอ้งกับความต้องการของสถาบันอดุมศึกษานั้น  ตามที่
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสอืหารอืไปยังที่ประชมุอธิการบดแีหง่ประเทศไทย  และท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยไดม้ี
มตใิห้เร่ืองการกําหนดสาขาวิชาดังกล่าวเป็นไปตามความตอ้งการของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น  กองการเจ้าหน้าที่   
จึงขอนําเสนอข้อมลูสาขาวิชาที่คณะ  วิทยาลัย  ได้เคยขอกําหนดและได้นําเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลแล้วมาเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ   

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือพิจารณา  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรือ่ง  หลักเกณฑแ์ละวิธีการการเลื่อนเงินเดอืน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.... 
 

/เอกสารประกอบ... 
 



-๒๑- 
 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ที ่ศธ ๐๕๒๙(๒)/ว ๓๗๐  ลงวันที ่ ๒๗  มีนาคม  
๒๕๕๖ 
 ๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

  ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรือ่ง  หลักเกณฑแ์ละวิธีการการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
  ๔. (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.... 

๕. ข้อมูลสาขาวิชาที่คณะ วิทยาลัย ขอกําหนดเป็นสาขาวิชาที่ผู้ได้รับอนญุาตลาศกึษา ฝึกอบรม  
ดูงานและปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดอืน 
     
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  
หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารการเลือ่นเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.... 
   
    
  ๕.๕  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขการ 
เพิ่มเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลัย สังกดัมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

  

   สืบเนื่องจากระเบียบวาระที ่๕.๔  หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติเห็นชอบร่าง
ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรอืนในสถาบัน 
อดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.... จะส่งผลตอ่หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเพิ่ม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  เนื่องจากตามขอ้ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดว่า 
“การเพิ่มเงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัยให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขการเลือ่นเงินเดอืนข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕      
ลงวันท่ี ๑๙  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดอืน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนโุลม”  
 

 ดังนั้น  เพ่ือใหก้ารเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคลอ้งกับการเลื่อนเงินเดอืน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  จึงขอนําเสนอปรบัปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ ในขอ้ ๕ 
 
  

/รองอธกิารบดี… 
 



-๒๒- 
 

 
       รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงขอเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณา  (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละวิธีการการเลื่อนเงินเดอืน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ....   
   โดยใหแ้ก้ไขขอ้ความ จาก 

“ข้อ ๕  ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงือ่นไขการ 
เลื่อนเงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนโุลม” 
   เป็น 

“ข้อ ๕  ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขการ 
เลื่อนเงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเตมิ  มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนโุลม” 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์วธิีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั สังกัดมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
    

๕.๖  ขออนุมัติให้พนกังานมหาวิทยาลัยรายงานตัวกลบัเข้าปฏิบัติงาน 
 

ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  ขออนมุัตใิห้พนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับ 
อนุมตัิให้ลาศึกษา ณ ต่างประเทศ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน จํานวน  ๒  ราย  ดังนี ้

๑. นายแพทยเ์อกพจน์  ทองมี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมตัิให ้
ลาศึกษาระดับปริญญาโท - เอก  สาขาวิชา  Translational Medicine ณ Imperial College London สหราชอาณาจักร 
ด้วยทุนอุดหนนุวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีกําหนด ๔ ปี ตั้งแต่วันที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๔    ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้ได้รบัค่าจ้างระหว่างลาศึกษาเดือนละ ๑๕,๕๒๖.-บาท ค่าใช้จ่ายประจําเดอืนปีละ  ๑๑,๐๔๐ ปอนด ์ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียนรวมทีพ่ัก  เบิกจ่ายตามจริงประมาณปีละ ๑๓,๗๐๐  ปอนด์  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไป - กลับ (กรุงเทพฯ – ประเทศอังกฤษ)  เบิกจ่ายตามจริงตามตั๋วชั้นประหยดั  ค่าประกันสุขภาพ  ปีละ ๑๗๐ ปอนด์  และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารปีละ ๓๖ ปอนด ์  
        บัดน้ี นายแพทย์เอกพจน์  ทองมี  ไดส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแลว้  จึงแจ้งความ
ประสงค์ขอกลบัเข้าปฏิบัติงานก่อน  เนื่องจากเงินทุนที่ไดร้ับการสนับสนนุในการลาศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขไม่เพียงพอ  ตั้งแต่วันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕    
 

/๒. แพทย์หญงิปิยะรัตน์... 



-๒๓- 
 

 
๒. แพทยห์ญิงปยิะรัตน์  ธญันพิัทธ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  ไดร้ับ 

อนุมตัิให้ลาศึกษาระดับ Pre Sessional  English  ณ  University of Greenwich  สหราชอาณาจกัร  ตั้งแต่วันที ่๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๕  ด้วยทุนส่วนตัว  โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเดือนละ  
๑๖,๖๒๓.- บาท    และศึกษาระดับโท – เอก  สาขาเภสชัวิทยา/เภสัชวทิยาคลินิก  ณ  University of Greenwich  
สหราชอาณาจักร ด้วยทุนอดุหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕   ถึง
วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  โดยให้ไดร้ับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา เดือนละ ๑๖,๖๒๓.- บาท  ค่าใช้จ่าย
ประจําเดอืน ปีละ ๑๑,๐๔๐  ปอนด ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน/ค่าเล่าเรียนรวมที่พัก  ประมาณปีละ  
๑๓,๗๐๐  ปอนด์  โดยเบิกจา่ยตามจริง  ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ โดยเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง (โดยประหยดั)  และใช้กากตั๋วเครื่องบินและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการ
เบิกจ่าย   ค่าประกันสขุภาพ ปีละ  ๑๗๐ ปอนด ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ปีละ  ๓๖ ปอนด ์
  บัดน้ี  แพทย์หญิงปิยะรัตน์   ธัญนิพัทธ์   ไดส้ําเร็จการศึกษาระดับ  Pre Sessional  English               
และปริญญาโทแล้ว  จึงแจ้งความประสงคข์อกลับเข้าปฏิบัติงานก่อน  เนื่องจากเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนในการลาศึกษา         
จากวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุขไม่เพียงพอ  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   
  คณบดวีิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายแพทย์เอกพจน์  ทองมี  
และแพทย์หญงิปิยะรัตน ์ ธัญนิพัทธ์   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ้ ๑๘ วรรค ๒ ในระหว่างการไปศึกษาหากทางราชการมีความ
ประสงค์จะใหผู้้ใดกลับมาปฏิบัติราชการกอ่นครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนมุัติไม่ว่ากรณใีด ๆ ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้า    
ไปปฏิบัติราชการทันที   

 ๒.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชมุครั้งที ่๑/๒๕๕๔  เมือ่วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  
กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ  และพนักงานท่ีได้รับอนุมตัิใหล้าศึกษารายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรอืส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมตัิ
สําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยูใ่นระหว่างการแกไ้ขวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ตอ้งมหีนังสือรับรองจากบัณฑิต
วิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามลําดับขั้นตอน  

๑. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วาระพิเศษ  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕                 
เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับกรณี  นายแพทย์เอกพจน์   ทองมี  ดังน้ี 
     ๑.๑  เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับทนุ  จึงเห็นชอบให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียน จํานวน  ๒๗,๑๐๐  ปอนด์  และค่าทีพั่ก จํานวน  ๑๐,๑๕๓.๐๘  ปอนด ์         
ตามจ่ายจริง 

/๑.๒  การชดใช้... 



-๒๔- 
 

 
  ๑.๒  การชดใช้ทุนในปแีรก  เพิ่มระยะเวลาอีก ๑ เท่า จากระยะเวลาเดมิ/สัญญาเดมิ 
  ๑.๓  กรณีผู้รบัทุนประสงค์ขอกลับมาศึกษาตอ่หรอืฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้เชีย่วชาญ  ณ  สถาบัน 
ในประเทศ  จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช ้๒ ปีก่อน  จึงจะสามารถไปศึกษาตอ่หรอื ฝึกอบรม เพือ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  โดย
สาขาวิชาพิจารณาสนับสนุนศึกษาตอ่คอื  สาขาอายุรศาสตรท์ั่วไป 
  ๑.๔  ในส่วนสาขาวิชา  Translational medicine  ที่ศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  กลุ่มวิชา 
แพทยศาสตร์  มีความเห็นว่า  มีประโยชนอ์ย่างย่ิงต่อการจดัการเรียนการสอน  นักศึกษาชั้นปรีคลินิก  เนื่องจากเป็นสาขา        
ที่ยังขาดแคลนอยู่  ถ้าหากผู้รับทุนขอศกึษาตอ่ในสาขาเดิม  ในระดับปริญญาเอก  ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ  
สาธารณสุขยังคงสนับสนุน  ตามเกณฑ์ที่วทิยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุขกําหนด 

๒. ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชมุครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถนุายน         
๒๕๕๕  มมีตอินุมัตติามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุขเสนอตามขอ้ ๑ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๔.๑  หนังสอืวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  ท่ี  ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๒๗๑ ลงวันที่  
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ๔.๒  หนังสอืกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๔๐๔๑  ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 ๔.๓  หนังสอืกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๐๖  ลงวันที่  ๑  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 ๔.๔  หนังสอืวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๒๙๓ ลงวันที่ ๒๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 ๔.๕  สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕๔๙/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 ๔.๖  หนังสอืวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๔๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๖ 

 ๔.๗  คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๐๒๖/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
  

      คณบดวีิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณาอนมุัติการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายแพทย์เอกพจน์  
ทองมี  และแพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์   
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   ๕.๗  ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการเพื่อเปิดคัดเลอืกเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 

   ตามที ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมตัิให้  นายวินิช  พรมอารักษ ์ ขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์   ตําแหน่งเลขที่  ๔๐๗   สังกัดภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์ 
ลาออกจากราชการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖  และคณะวิทยาศาสตร์  ได้ประกาศรับสมัครเพื่อรับโอน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ตั้งแต่วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๖  
ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร นั้น   

/ในการดังกล่าว... 



-๒๕- 
 

 
   ในการดังกล่าว  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์  ได้พิจารณาแล้วหากขยายเวลารับสมัคร
เพ่ือรับโอนข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  อาจสรรหาบุคลากรไม่ทันในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
เน่ืองจากขาดแคลนผู้สอนทางวิชาเคมีอินทรย์ี  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์   ครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๖  เมือ่วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยุบเลกิตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา  ตําแหน่งเลขที่  ๔๐๗  และขอเปิดคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใช้เง่ือนไขการบรรจุ 
เดิม “คุณวุฒิปริญญาเอก  สาขาเคมีอินทรีย์เคมี” 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ 
พิจารณา  ดังนี้ 
                      ๑. ขออนมุัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  ตาํแหน่งเลขที่ ๔๐๗  
   ๒. ขออนมุัติเปิดคัดเลอืกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก 
สาขาเคมีอินทรีย์  สังกดัภาควิชาเคม ี
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ตามขอ้  ๗ (๑)  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการและเงือ่นไข
การสอบแข่งขนัคัดเลอืกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณขีออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการให้เสนออขอ
อนุมตั ิ
ตอ่ ก.บ.บ.” 
  
เอกสารประกอบการประชมุ     
   - บันทึกขอ้ความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๒/๔๗๔๒  ลงวันที ่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖  เรือ่งขออนุมตั ิ
ยุบเลิกตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ประจําตําแหน่ง  ๔๐๗ 
(อัตราว่าง) และเปิดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เพือ่ให้การบรหิารอัตรากําลังขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษามีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของมหาวทิยาลัยเป็นสําคญั จึงมีมติใหค้งตําแหน่ง
ข้าราชการ ตําแหน่งเลขที่ ๔๐๗ ไว้ทีส่่วนกลาง  และให้จัดสรรตําแหน่งพนกังานเงินงบประมาณที่มีไว้ทีส่ว่นกลาง 
ทดแทน 
 
 
   ๕.๘  ขออนุมัติเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจเุพื่อเปิดสอบแข่งขันเปน็พนกังานมหาวิทยาลัย 

   ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัตใิห้คณะศลิปศาสตร์เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อ
สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  ๔๕๐  จาก ปริญญา
เอก  สาขาวิชาไทศึกษา  เปน็ ปริญญาเอก ด้านการทอ่งเที่ยว หรอืสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้
ดําเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลตั้งแต่วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้มาสมคัร  นั้น 

/ในการดังกล่าว... 
 



-๒๖- 
 

 
   ในการดังกล่าว  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะศลิปศาสตร์  ได้พิจารณาแล้วจึงเสนอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการประจําบริหารหลักสตูรการทอ่งเที่ยว  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  พิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปรญิญาเอก ด้านการทอ่งเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” เป็น  
“ปริญญาโท หรือเอก ด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”   
   รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนมุัติ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที ่ ๔๕๐  สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร ์ คณะศิลปศาสตร์ 
จาก “ปรญิญาเอก  ด้านการท่องเที่ยว หรอืสาขาอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง” เป็น “ปริญญาโท หรือเอก ด้านการท่องเที่ยว หรอื
สาขาอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง” 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ตามขอ้ ๗ (๒)  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการ
สอบแข่งขันคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณีขออนมุัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขอ
อนุมตัติ่อ ก.บ.บ.” 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 
๕.๙  ขออนุมัติเปลีย่นตําแหน่งและรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

 

   ตามทีส่ํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ยินดีใหต้ดัโอนตําแหน่งและอตัราเงินเดอืน
ข้าราชการ  ตาํแหน่งเลขที่  ๒๒ ให้กับคณะศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบ เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  และที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ เมือ่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  มมีตใิห้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   ตดัโอนตําแหน่งและอตัรา
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณคืนสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้มเป็นการทดแทน  บัดนี้  คณะ
ศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบ  ยินดตีดัโอนตําแหน่งและอตัราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งเลขที่ ๑๗๘  
ตําแหน่งอาจารย์   อตัราเดอืนละ  ๑๘,๒๘๐.-บาท  ให้กบัสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นการทดแทนแล้ว 
    รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
   ๑. ขออนมุัติเปลี่ยนตําแหน่งและตดัโอนตําแหน่ง จาก ประเภททั่วไป ตําแหน่งช่างเทคนิค
ชํานาญงาน สงักัดสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม  สํานักงานอธิการบดี  เปน็ ประเภทวิชาการ  ตําแหนง่
อาจารย ์ สังกัดกลุม่วิชาออกแบบผลติภัณฑ์  คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
   ๒. ขออนมุัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” เป็น “ปรญิญา
โท สาขาสถาปตัยกรรมศาสตร์” 
   ๓. ขออนมุัตริบัโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา นายดนัย  นิลสกุล ตําแหน่ง
อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
 

/ข้อกฎหมาย… 



-๒๗- 
 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.  กําหนด “การโอนหรือ
สับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่ามหาวิทยาลัยของรัฐด้วยกันนั้น  คปร.ไม่ขัดข้องหากการโอน
หรือโอนสับเปลี่ยนดังกล่าวไม่มีผลต่อการเพิ่มจํานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม” 
 
เอกสารประกอบการประชมุ     
  ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายของรฐั ที ่ศธ ๑๐๐๘.๓.๓/๖๔๘ 
ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๐ 
  ๒. บันทึกขอ้ความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๖๙๗ ลงวันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๖ 
 
 
มติที่ประชุม  เนื่องจากประกาศหลักเกณฑ์การตัดโอนตําแหน่งบุคลากรยังไม่แล้วเสร็จ  จึงมีมติให้คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ พิจารณา ดังนี้ 
   ๑. ใช้กรอบอัตราข้าราชการ ตําแหน่งเลขที่ ๔๐๗  ของคณะวิทยศาสตร์   หรือ 
   ๒. รอให้ประกาศดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ 
 

 
๕.๑๐  ขออนมัุติใช้บัญชผีูส้อบคัดเลือกไดล้ําดับสํารองตาํแหน่งนักวชิาการเงินและบัญช ี 

เพื่อบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย 
 

   ตามที ่ นางสาวญาณวรรณ์  โพธ์ิออ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนกัวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักบริหารทรัพย์สนิและสิทธิประโยชน์ ได้รับอนมุัตใิห้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ น้ัน 
   เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชขีองหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สํานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์จึงขออนุมตัใิช้บัญชีผูส้อบผา่นการสอบคดัเลือก ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง  สาํนักงานอธิการบดี สํารองอนัดับที่ ๑ นายวีระยุทธ  แก้วกล้า ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สงักัดสํานักบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ เพื่อทดแทน
อตัราว่างจากการลาออกข้างต้น  ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของบัญชีไดใ้หค้วามเห็นชอบแล้ว 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขออนุมตัิใช้บัญชผีู้สอบคดัเลือกได้ลําดับสาํรองตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพือ่บรรจุเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์

๒.  ขออนมุัติเรียกผู้สอบคดัเลอืกได้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สํารองลําดับที่ ๑   
นายวีระยุทธ  แก้วกล้า  มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สาํนักบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์  
 

/ข้อกฎหมาย.... 
 



-๒๘- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เร่ืองหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรอื 
คัดเลอืกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ วรรคสาม การขอใชบั้ญชผีู้สอบแขง่ขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของบัญชีและผูข้อใชบั้ญชีทําความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อกัษร แล้ว เสนอ ก.บ.บ.       
ให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ตําแหน่งท่ีขึ้นบัญชไีว้กับตําแหน่งที่จะขอบรรจุตอ้งเป็นตําแหนง่และระดับเดยีวกัน 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑.  หนังสอืสํานักบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ที ่ศธ ๐๕๒๙.๑.๑/๗๔๒ ลงวันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๒.  หนังสอืกองคลัง ท่ี ศธ ๐๕๒๙.๓/๐๙๑๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่งรายชื่อผูส้อบผ่านการสอบคดัเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบญัช ีสังกดักองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
  ๖.๑  ขออนุมัติให้พนกังานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศกึษา 
 

   ด้วยสํานักงาน ก.พ.  แจ้งว่าสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.)  ได้พิจารณา
อนุมตัิให้  นางสาวอรนุช  ปวงสุข  ผูรั้บทุนโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า      
ขยายเวลาศึกษา  ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา  English  Language Teaching   ณ  University of Warwick       
สหราชอาณาจักร  ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
   เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครัง้ที่  ๑/๒๕๕๖  เมื่อ
วันท่ี  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบ  นางสาวอรนุช   ปวงสุข  ได้รับเงินเดอืนระหว่างลาศึกษาต่อ  เดอืนละ  
๑๗,๘๖๐.- บาท  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  โดยใช้เงินรายได้คณะศลิป
ศาสตร ์  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กองการเจา้หน้าที่   จึงได้ส่งเรือ่งให้คณะศลิปศาสตร์
พิจารณาเกี่ยวกับการให้ได้   รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๖   ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์  ในคราวประชมุคร้ังที ่ ๒/๒๕๕๖  เมือ่วนัท่ี  
๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินเดอืนระหว่างลาศึกษา  อตัราเดือนละ  ๑๗,๘๖๐.- 
บาท  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์    
      กองการเจ้าหน้าที่  จึงขออนุมตัิให ้ นางสาวอรนชุ  ปวงสุข  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่ง
อาจารย์   ไดร้บัเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  อตัราเดอืนละ  ๑๗,๘๖๐.- บาท  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ถึง
วันท่ี  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   โดยใช้เงินรายได้คณะศลิปศาสตร์   

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือพิจารณา  
 

/ข้อกฎหมาย… 



-๒๙- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   - ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๗  ตลุาคม  ๒๕๕๔  มาตรา  ๓๔ วรรคเจ็ด  กําหนดว่า “การให้ได้รับเงินเดอืน
ระหว่างลาให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีการการจ่ายเงินเดอืน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกนั 
พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้สําหรับข้าราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามลําดับขั้นตอน  
   ๑.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชมุครั้งท่ี ๙/๒๕๔๖  เมือ่วนัที่  
๒๔กรกฎาคม  ๒๕๔๖  มีมตกํิาหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างหรือการจ้างบุคคลทดแทนระหว่างลาศึกษา  ให้ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลความจาํเป็น  และดุลยพินิจของคณะต้นสังกัด  ทั้งน้ี  การจ่ายค่าจ้างหรือการจ้างบุคคลทดแทนระหว่างลาศึกษา  
ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของหน่วยงานก่อน  หากไม่เพียงพอให้ขออนุมตัิเบิกจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
   ๒.  ประชมุคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร ์ ในคราวประชุมครัง้ที่  ๒/๒๕๕๖  เมือ่
วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินเดอืนระหว่างลาศึกษาตอ่  อตัราเดือนละ  
๑๗,๘๖๐.- บาท  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ถงึวันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖      
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
   ๑.  หนังสอืสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๘.๓/๑๐๐๙  ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖   

๒.  หนังสอืกองการเจ้าหน้าท่ี  ที ่ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๑๙๔  ลงวันท่ี ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖ 
๓.  หนังสอืคณะศลิปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๕๔๒๔  ลงวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖  

      
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
       ๖.๒  ค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือน 
 

   ตามที ่ กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที ่๑๐/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน๒๕๕๕  เพือ่ทราบผลการตอบขอ้หารอืการได้รบัค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือน กรณี
ข้าราชการตําแหน่งนักวิชาการโสตทศันศึกษา  ๗  ระดับ  ๗  ชํานาญการได้เลือ่นระดบัและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่
นักวิชาการโสตทัศนศกึษาชํานาญการพิเศษ  เมือ่วันท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ 
ขอแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดอืนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  (ฉบับที่..........)  พ.ศ....  ตอ่กระทรวงการคลังพิจารณา  นั้น   
   เนื่องจากผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเนิ่นนานพอสมควร  กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้
ดําเนินการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอทราบผลการพิจารณาอีกคร้ัง   ตอ่มาสํานักงาน 
 

/คณะกรรมการ… 



-๓๐- 
 

 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการหารือการไดร้บัค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  สําหรับผูท้ี่ดํารงตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ  ตั้งแต่วันที ่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓  ยงัไม่
สามารถรับได ้เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังดังกลา่วยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ  และขณะนีส้ํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ กรมบญัชกีลาง  ขอให้จัดทํารายละเอยีดเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับโครงสร้าง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษาประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง
ดังกล่าว  (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๖๑๐๕ ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖) 
 

รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
   - หนังสอืสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๖๑๐๕  ลงวันท่ี  ๑๙  
เมษายน  ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น.   
 
 

                                
(นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)        (ผูช้่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี) 
          บุคลากร       รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
  ผู้จดรายงานการประชมุ               ผูต้รวจรายงานการประชมุ 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนีแ้ลว้  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่   
๕/๒๕๕๖   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
 


