
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่  3/2556 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
3. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย ์ กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ    กรรมการ  
8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
9. คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางกัญญา  จงึวิมุติพันธ์ กรรมการ 
     และการออกแบบ 
13. (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา กรรมการ 
14. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          กรรมการ 
15. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ   
   และเครือข่าย  
16. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา          ติดราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
2. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวชนัญชิตา  สวัสด์ิพันธ์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
6. นายอภิชาติ  ธรรมแสง บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 

/7. นางชวนพิศ...  
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7. นางชวนพิศ  อันพิมพ์ บุคลากรชํานาญการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
8. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
9. นายณัฐพล  สายโสม     นิติกรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา   09.45 น. 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 2/2556  
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง     

3.1 ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินประจาํตาํแหน่งสําหรบั 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... 
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556  
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  กองการเจ้าหน้าที่  ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ เกี่ยวการกําหนด
อัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจากเงินเดือนเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้  ให้แก้ไขร่างประกาศตาม
ความเห็นของคณะกรรมการแล้วนําเสนออีกครั้ง ดังนี้ 
 

มติ ก.บ.บ.ครัง้ที่ 2/2556 การแก้ไขในรา่งประกาศฯ ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. กําหนดให้ชัดเจนว่า ต้องมี
เงินเดือนเท่าใดถึงจะได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งในอัตราที่สูงขึ้น 
 

ข้อ 2 
 : กรณีที่ตําแหน่ง ผศ. และ รศ. ที่มีอัตรา
เงินประจําตําแหน่ง 2 อัตรา  
- ตําแหน่ง ผศ. จะได้รับอัตรา 5,600 

บาท เมื่อได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น
ตํ่าช่ัวคราวของตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

- กําหนดเทียบเคียงข้าราชการ ซึ่ง
เป็นไปตามที่ ก.พ.อ.กําหนด ดังนี้ 
   1. กฎ ก.พ.อ.การได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2556 
   2. หนังสือที ่ศธ 0509(2)/ว 435 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553  
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มติ ก.บ.บ.ครัง้ที่ 2/2556 การแก้ไขในรา่งประกาศฯ ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 - ตําแหน่ง รศ. จะได้รับอัตรา 9,900 
บาท เมื่อได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น
ตํ่าช่ัวคราวของตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเชี่ยวชาญ 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 3 - 
4 

2. ให้แยกเงินประจําตําแหน่ง 
และค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก
เงินเดือนออกจากกัน 
 

ข้อ 7  
:วรรคหนึ่ง พนักงานที่ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยและมี
ตําแหน่งทางวิชาการ 
:วรรคสอง พนักงานที่ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
:วรรคสาม พนกังานที่ดํารงตําแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
:วรรคสี่ พนักงานที่ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหารสายสนับสนุน 

- อ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 – 4  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 5 - 
8 

3. ให้เพิ่มเติมขอ้ความ “กรณทีี่
ข้าราชการยกเลิกการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนทีน่อกเหนือจาก
เงินเดือน ให้ยกเลิกการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนฯ สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย” 

ข้อ 7  
:วรรคห้า 

 

- กําหนดเทียบเคียงข้าราชการ 

 
ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้แก้ไขรา่งประกาศฯ ตามความเห็นของ 

คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น และยกร่างประกาศฯ ใหส้อดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และ
ได้นําเรียน นายโอภาส  เขียววิชัย   ที่ปรึกษาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้
ความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองอธิการบดฝีา่ยบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 
   ทั้งนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติเห็นชอบ จักได้นําเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป  เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการและ
ค่าตอบแทนทีน่อกเหนือจากเงินเดือนใช้จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

/3. กฎ ก.พ.อ.... 
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เอกสารประกอบการประชมุ (ต่อ) 

3. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 
4. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(2)/ว 435 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552 
8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนอืจากเงินเดือนของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2553 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้แก้ไขตามความเหน็ของคณะกรรมการ และเสนอ
เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป  ดังนี ้

1. ให้แยกเงินประจําตําแหน่ง และเงนิทีน่อกเหนือจากเงนิเดือนออกจากกัน 
2. ให้จัดเรียงลาํดับข้อใหม ่
อนึ่ง มอบหมายให้ กองการเจ้าหนา้ที่ หารอืสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรณีการจ่ายเงินประจําตาํแหน่งหัวหน้าภาคสําหรบัคณะที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  และหัวหน้าภาคที่
แต่งตั้งจากพนักงานมหาวทิยาลัย ว่าจะสามารถจา่ยเงินประจําตาํแหน่งได้หรือไมอ่ย่างไร  เนื่องจากตําแหน่ง
หัวหน้าภาคไม่ได้เป็นตําแหน่งบรหิารตามพระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ตําแหน่งผู้อาํนวยการกองการเจ้าหนา้ที่  
สํานักงานอธิการบด ี
   ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2555 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี          ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์      กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี 

3. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ        กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์

4. ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล     กรรมการ 
นางจริยา  ปัญญา 

5. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น        กรรมการ 
นายอัศนีย์  ฐานสันโดษ 

/6. รักษาการในตําแหน่ง... 
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6. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่     เลขานุการ 

นางเกษร  จรญัพรหมสริ ิ
7. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์                  ผูช่้วยเลขานุการ 

บุคลากรชํานาญการพิเศษ 
     คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
และประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  
รองอธิการบดีฝา่ยบริหารและทรัพยากรมนุษย์  จึงรายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้นต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
    1. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ  ได้รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
เบื้องต้น  ซึ่งมีผู้สมัครจํานวน 1 ราย คือ  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี   
   2. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556  เมือ่วันที่  8  
มีนาคม  2556  ได้พิจารณาเอกสารของ  นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ได้แก่ ประวัติและผลงานย้อนหลัง 2 ปี   
และแผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน และสัมภาษณบุ์คคลดังกล่าวแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให ้นางพนมศรี 
เลิศศุภวิทย์นภา  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.2 รายงานการแต่งตั้งบคุคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
    

   ด้วยมีบุคลากรย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ได้อนุมัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ จํานวน 3 ราย คือ 
   1. นายรักเกียรติ  จิตคติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ 
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน 
2555 

   2. นางสาวสารภี  ขาวดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาไทย ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 
       3. นางศศิธร  ปัจจุโส พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชา
คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
    
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
 
 

/4.3  กรรมการลาออก… 
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4.3  กรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งว่าง 

 

   ด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ  ติเยาว์ ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากการเป็น
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากมีภาระงานมาก ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมติัให้ลาออกได้ และ
มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนตําแหน่งว่าง
ดังกล่าว  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งพ้นจากตําแหน่งแล้วต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556   
   ดังนั้น  เพื่อให้ดําเนินการพิจารณาการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 
พิจารณาแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพฒิุ สาขาวิชาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ เป็น
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทนตําแหน่งว่าง ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 – วันที่ 16 
กรกฎาคม 2557   ทั้งนี ้สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังแล้วต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556   

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 4/2556 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
2. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 5/2556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.4  ตอบข้อหารือเก่ียวกับการใชผ้ลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการ 
เสนอขอกําหนดตําแหนง่ผูช้่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม ่
 

   ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    
กรณีใช้ผลการพิจารณาผลงานเดิมตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาใช้ในการขอกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหมต่ามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย -
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2555 ว่า  ไม่สามารถนําผลการพจิารณา
เดิมมาใช้ได้ เนื่องจากจะต้องพิจารณาผลงานนั้นใหม่อีกครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
2. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
3. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพฒันาชุมชน สงัคมหรือ 

ประเทศ 
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบท้ายนี ้

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการประชมุ 

- สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0529(2)/ว 93 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2556 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 4.5  พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
จํานวน 3 ราย ได้แก่ 

1. นางสาวรศัม ี พรมสะอาด  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  สังกัดคณะ 
ศิลปศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2556  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

2. นางสาวญาณวรรณ์  โพธ์ิอ่อน  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกดั 
สํานักทรัพย์สนิและสิทธิประโยชน์  ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 เพื่อบรรจุเขา้รับราชการ 

3. นายกิตติพงษ์  กลางคํา  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   4.6  การเปลีย่นสายงาน(ชือ่ตําแหน่ง)และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับชัน้งานลูกจ้างประจํา 

   ตามท่ี ก.พ. ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553  โดยจําแนกตําแหน่งลกูจ้างประจําเป็น  4 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่งานบริการพื้นฐาน  2) กลุ่ม
งานสนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ  4)  กลุม่งานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม  
ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งต้ังลูกจ้างประจําไป
ดํารงตําแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใหค้ณะ/หน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น 
   สํานักงานอธิการบดี  ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว  กองการ
เจ้าหน้าที่  จึงเสนอที่ประชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง)/กลุ่มงาน/ การเลื่อนระดับช้ันงาน จํานวน  5  
ราย  ดังนี้  
 
 
 
 

/1. นายสาคร... 
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ลําดับ
ที ่

สังกัด/ชือ่-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที ่

 สํานักงานอธิการบดี  
สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

1  นายสาคร        
   เกษสุวรรณ  

พนักงานสถานที ่ 1 14,850 พนักงานสถานที ่ 2 14,850 26 ธันวาคม  2555 

2 นายชัย  ยาสี พนักงานขับรถยนต ์ 1 18,790 พนักงาน 
ขับรถยนต ์

2 18,790 26 ธันวาคม  2555 

3 นายสมร   
   แก้วสิงห ์

พนักงานทั่วไป 1 14,850 พนักงานทั่วไป 2 14,850 26 ธันวาคม  2555 

4 นายณรงค์   
   ครองยทุธ 

พนักงานทั่วไป 1 14,850 พนักงานทั่วไป 2 14,850 26 ธันวาคม  2555 

5 นายวันใจ   
   แสนประสิทธิ์ 

พนักงานทั่วไป 1 14,850 พนักงานทั่วไป 2 14,850 15 กุมภาพันธ์ 2556 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

4.7 การปรบัอตัราเงนิเดือนแรกบรรจุและการปรับเงนิชดเชยสําหรบัขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

 

ด้วย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งว่า สํานักงาน ก.พ.  ได้มีการปรับปรุง 
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองและอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั
ได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2555  ดังนั้น  
ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่  1/2556  เมือ่วันที่  30  มกราคม  2556   จึงมมีติให้ขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถรบัเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดใหม่ได้โดยอนุโลม  มีผลต้ังแต่วันที ่ 1  มกราคม  2556  โดยงบประมาณสําหรบัการเบิกจ่าย
ให้มหาวิทยาลยัใช้จากเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการก่อน  หากไม่พอใหใ้ช้จ่ายจากงบกลาง  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  พ.ศ. 2556  ส่วนงบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการให้ได้รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองและ
การให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2557 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายหลัง 
จากที่ได้มีการดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ
ครึ่งปีแรก  ณ  วันที่  1  เมษายน  2556  ไปแล้ว  จึงได้นาํเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการ  และ
อธิการบดีมีความเห็นให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันที่  1  เมษายน  2556  ตาม
ปฏิทินการดําเนินงานเดิม  หลังจากดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยแล้ว  จึงดําเนินการแก้ไขคาํสั่งเลื่อนเงินเดือน 
ณ วันที่  1  เมษายน  2556  เฉพาะรายต่อไป  ทั้งนี้  กองการเจ้าหน้าที่  ได้แจ้งกองแผนงานตรวจสอบงบประมาณ
เพื่อใช้ในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  ณ  วันที่  1  มกราคม  2556 และตั้ง
งบประมาณเพื่อใช้ในการดังกล่าว  ณ  วันที ่ 1  มกราคม  2557  เรียบรอ้ยแล้ว   

/ดังนั้น... 
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       ดังนั้น  กองการเจ้าหน้าที่   จงึนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยสําหรับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 มกราคม  2556 
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อทราบ   
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ที ่ศธ 0529.2.3/533  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556 
3. หนังสือกองแผนงาน ที่ ศธ 0529.5/303  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 
4. สรุปอัตราเงินเดือนแรกบรรจ ุ ตามหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 

ธันวาคม 2555 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
4.8 แจ้งการเลื่อนกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ครั้งที่ 4/2556 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2556  ใน 
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 นั้น เนื่องจากในระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2556 อธิการบดีในฐานะประธาน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มีภารกิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงขอแจ้งการเลื่อนกําหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2556  จากวันอังคารที่  23 เมษายน  2556 เป็นวันอังคารที่  
30  เมษายน 2556 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 

4.9 รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่และอบรมจรรยาบรรณ 
วิชาชีพสาํหรบับุคลากรมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อทราบการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556  ณ  สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ในปี 2554 - 
2556 ได้มคีวามรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบต่างๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงิน การจัดการเรียนการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมที่แนบท้ายนี้ 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการประชุม 

- สรุปผลการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1  การพิจารณากลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการ รอบครึ่งปีแรก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555 – 31 มี.ค. 2556) 
 

   ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555  กําหนดไว้ ดังนี้ 
   ข้อ 8  ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมกับต้นฉบับแบบ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนในสังกัดให้ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  
รอบครึ่งปีแรก ภายในเดือนมีนาคม  (คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 25556 มีมติเห็นชอบให้ทุกหนว่ยงานส่งผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 
2556) 
   ข้อ 9  ใหม้หาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบครึ่งปีแรกภายในเดือนเมษายน 
   ข้อ 10  ให้คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ พิจารณา
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
   บัดนี้  หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการให้ กองการเจ้าหนา้ที่ 
แล้ว รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏบัิติราชการ 
รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555 – 31 มี.ค. 2556)   
 
มติที่ประชุม  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ พิจารณาแล้ว เห็นชอบ
ตามผลการประเมินการปฏิบติัราชการที่หน่วยงานต่างๆ นําเสนอ และให้กองการเจา้หน้าที่ เสนออธิการบดี 
เพื่อลงนามประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลการประเมินระดบัดีเด่นและดมีากต่อไป 

    อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้เพิ่มขอ้ความในแบบสรปุผลการประเมนิการ
ปฏิบัติราชการ ในส่วนการลงนามรับทราบผลการประเมินฯ ว่าบุคลากรมีสิทธิโต้แย้งผลการประเมินฯ ภายใน 7 
วัน นับแต่วันรับทราบผลการประเมนิฯ 
 

 
 
 
 

/5.2  รายงาน… 
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5.2  รายงานผลการเลื่อนเงนิเดือนบุคลากร ประจําปงีบประมาณ 2556 รอบครึ่งปีแรก  
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 
 

5.2.1 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556   
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2556 เห็นชอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  โดยจัดสรรให้คณะ/
หน่วยงาน  เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ 2.925  ของเงินเดือนรวมข้าราชการในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลาง
ในอัตรา 0.075 เช่นเดียวกับทุกรอบที่ผ่านมา  และเห็นชอบการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี
ที่จะจัดสรรใหแ้ก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การทํางานนั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย   

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม  
2556  และแจง้คณะ/หน่วยงาน  ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด  พร้อมให้คณะ/หน่วยงาน  
เสนอชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  บัดนี้ คณะ/หน่วยงาน ได้ส่งผลการเลื่อนเงินเดือน
ดังกล่าวให้ กองการเจ้าหน้าที่  เรียบร้อยแลว้     
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนตามที่คณะ/หน่วยงาน  เสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  รอบครึ่งปีแรก          
ณ  วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2556 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการเลื่อนเงินเดือนตามที่คณะ/หน่วยงาน  
เสนอภายในวงเงินที่ได้รับจดัสรร   

 
  

   5.2.2  รายงานผลการเพิ่มเงนิเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย  
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556  
เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  เห็นชอบการบริหารวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  โดย
จัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน  เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ 2.925  ของเงินเดือนรวมของพนักงานในสังกัด   
กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตรา 0.075 และเห็นชอบการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะ
จัดสรรใหแ้ก่พนักงานที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การทํางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่   ได้ตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม  
พ.ศ. 2556  และแจ้งคณะ/หน่วยงาน ดําเนินการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด  และคณะ/
หน่วยงาน ได้ส่งผลการเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว     
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้ 

/1. ผลการเพิ่ม... 
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1. ผลการเพิ่มเงินเดือนที่คณะ/หน่วยงาน เสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร   
2. คณะเกษตรศาสตร์  ขออนุมัติใช้กรอบอัตราของพนักงานเงินงบประมาณ เพื่อไป 

ใช้เพิ่มให้พนักงานเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับการประเมิน โดยใช้เงินรายได้ของคณะ  
3. คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมัติใช้กรอบอัตราของพนักงานเงินงบประมาณ เพื่อไป 

ใช้เพิ่มให้พนักงานเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับการประเมิน โดยใช้เงินรายได้ของคณะ  
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติใช้กรอบอตัราของพนักงาน 

เงินงบประมาณ (หมวดผลิตแพทย์เพิ่ม) เพื่อไปใช้เพิ่มให้พนักงานเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับการประเมิน โดยใช้
เงินรายได้ของคณะ  

5. กรณีไม่เพิ่มเงินเดือน  ซึ่งคณบดีและผู้อํานวยการสํานักได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
5.1 คณะบริหารศาสตร์ จํานวน 1 ราย เนื่องจากมีวันลาเกิน 23 วัน ตามข้อ 3 (8)  

แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม 

5.2 คณะศิลปประยุกต์ฯ จํานวน 1 ราย เนื่องจากมีผลการประเมินระดับปรับปรุง  
5.3 คณะนิติศาสตร์ จํานวน 1 ราย เนื่องจากไม่ส่งภาระงานและแบบประเมินฯ  

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งกําหนดการส่งแบบประเมินให้ทราบล่วงหน้าแล้ว หน่วยงานจึงไม่
ประเมินฯ 

      5.4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จํานวน 1 ราย เนื่องจากไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ  
แหล่งฝึก (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) 

5.5 สํานักวิทยบริการ จํานวน 1 ราย เนื่องจากไม่ส่งภาระงานและแบบประเมินฯ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งกําหนดการส่งแบบประเมินให้ทราบล่วงหน้าแล้ว หน่วยงานจึงไม่
ประเมินฯ 
 
    

เอกสารประกอบการประชุม 
- สรุปวงเงินเพิ่มเงินเดือนและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 1 (ครึ่งปีแรก)ในวันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2556 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการเพิ่มเงนิเดอืนตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอ 

สําหรบัพนักงานมหาวทิยาลัย ตามข้อ 5.4 ซึ่งเปน็นักเรยีนแพทย์ชดใช้ทุนและตาม 
หลักเกณฑ์ของแพทยสภาจะต้องไปปฏิบติังาน ณ แหลง่ฝึก (Intern) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่า
การไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ ถือเป็นการปฏบิัติราชการ จงึให้มีสิทธิได้รบัการประเมนิ 
โดยให้วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ ขอผลการประเมนิการปฏิบัติราชการจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ
การเพิ่มเงนิเดอืนให้เป็นไปตามดุลยพนิิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ทั้งนี้  หากวงเงินเหลือของหน่วยงานไม่
เพียงพอ ให้ใช้เงนิที่กันไว้ในส่วนกลาง 
 

5.3  รายงานผลการเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี พ.ศ. 2556 รอบครึง่ปีแรก  
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556   
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  มีมติกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ณ วันที่ 1  
 

/เมษายน... 
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เมษายน 2556  โดยให้นําผลการประเมินตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา 
กอปรกับเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ซึ่งสรุปเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        - ผลการประเมิน 90-100 % : เลื่อนให ้1 ขั้น ทั้งนี้หากค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ  
(เต็มขั้น) ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 4 % 
        - ผลการประเมิน 60–89 % : เลื่อนให ้0.5 ขั้น ทั้งนี้หากค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ  
(เต็มขั้น) ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 2 % 
        - ผลการประเมินตํ่ากว่า 60 % :  ไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง 

บัดนี้ คณะ/สํานัก/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําใน 
สังกัดเรียบร้อยแล้ว   

เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.  
กําหนด มีคุณภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ณ วันที ่1 เมษายน 
2556 ดังนี ้

1. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556  มลีูกจ้างประจําที่มีคนครองทั้งสิ้น จํานวน  114  ราย   
และโควตาสําหรับเลื่อน 1 ขัน้  จํานวน 17 อัตรา  มีสทิธิได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง  113 ราย  และไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง  
จํานวน 1 ราย  ดังนี้ 

1.1 เลื่อนให้ 0.5  ขั้น จํานวน 96 ราย ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงานเสนอ 
ให้เลื่อนเนื่องจากมีผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ  จึงให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของอัตรา
ค่าจ้างที่รับอยู่จํานวน 23 ราย และเลื่อนปกติ จํานวน 73 ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข 1 

1.2 เลื่อนให้ 1 ขั้น จํานวน  17  ราย  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงานเสนอ 
ให้เลื่อนเนื่องจากมีผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ  จึงให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ของอัตรา
ค่าจ้างที่รับอยู่ จํานวน 2 ราย และเลื่อนปกติ จํานวน 15 ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข 1 
                       1.3 ไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง  จํานวน  1 ราย     

 
เอกสารประกอบการประชมุ 

เอกสารหมายเลข 1  สรุปขอ้มูลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 
เอกสารหมายเลข 2  รายชื่อคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อให้เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  
เอกสารหมายเลข 3  ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลื่อน 1 ขั้น  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่คณะ/หน่วยงาน เสนอ และให้หน่วยงานที่เสนอขอใช้โควตากลาง
เสนอรายชื่อผูท้ี่จะขอใช้โควตากลาง เพื่อให้อธิการบดพีจิารณา 
 

/5.4  ร่างข้อบังคับ... 
 
 
 



- 14 - 
 

5.4  ร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการลาออกของบคุลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ...    

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2556  เมือ่วันที่ 19   
มกราคม 2556  มีมติให้ดําเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการลาออกของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...  โดยใหป้รับปรุงรายละเอียดให้มีความชัดเจน  สามารถนําข้อบังคับไปใช้บังคับ
กับบุคลากรทกุประเภท ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท  เมื่อ
ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับฯ  เรียบร้อยแล้ว  ให้นําร่างข้อบังคับดังกล่าวเสนอ คุณโกเมท ทองภิญโญชัย ตําแหน่งที่
ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อให้ความเห็นก่อนนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา    

กองการเจ้าหน้าที่  สํานักงานอธิการบดี  ได้ดําเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ และ 
ได้รับความเห็นชอบจาก คุณโกเมท  ทองภิญโญชัย แล้ว  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กอปรกับได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของข้อบังคับ  จึงเห็นควรนําเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ...   ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

   เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไป
อย่างถูกต้องและชัดเจน  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ.  ...   
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
1.  สรุปสาระสําคัญของร่างข้อบังคับ 
2.  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  พ.ศ. .. 
3.  ร่างแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 
4.  ร่างหนังสือขอตรวจสอบหนี้สินกับทางราชการ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้แก้ไขตามความเหน็ของกรรมการ แลว้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
 
 

   5.5  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการในตาํแหนง่ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
สํานักงานอธิการบด ี
   ด้วย นางพนมศรี  เลศิศุภวิทย์นภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง่
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานกังานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี  เป็นผู้ผา่นการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ สํานกังานอธิการบดี  ซึ่งความในข้อ 11 (2) แหง่ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555 กําหนดให้
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และเสนอ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกอง เป็นเวลาหกเดือน   

/ดังนั้น… 
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   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ  จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานกังานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นเวลาหกเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
        - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555   

 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   5.6  ขออนุมัติเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุและรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
                              
   ตามท่ี มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ได้อนุมัติให้  นางสาวไพรชล  อินทนจูิต  ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหนง่เลขที่  432  สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์  ลาออกจากราชการ  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจกิายน  2555  นั้น  ในการดังกล่าว  คณะ
ศิลปศาสตร์ พิจารณาแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  2/2556  เมื่อวันที่  
15  กุมภาพันธ์  2556  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใหร้ับโอน นายสุรศักด์ิ  คําคง  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  เพื่อแทนตําแหน่งที่ว่างและขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุ  จาก “ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ”  เป็น “Doctor of Philosophy  สาขาวิชา  
Literature” ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน 2556 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   คณะศิลปศาสตร์  ได้ขอยืมตัว  นายสุรศักด์ิ คําคง  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาช่วยราชการเป็นเวลา  1 ปีต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  2555  ถึงวันที่  
31 พฤษภาคม  2556  เพื่อทําการสอนและวิจัยทางด้านวรรณคดีตะวันตก  กอปรกับคณะศิลปศาสตร์  มีภาระ
งานสอนทั้งวิชาเอกและวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนมากและยังขาดแคลนผูส้อน  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ยินดีให้ยืมตัวบุคคลดังกล่าวได้ 
  

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  432  สังกัด 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  คณะศิลปศาสตร์  จาก “ศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” 
เป็น “Doctor of Philosophy  สาขาวิชา  Literature”  

/2.  ขออนุมัติ... 
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   2.  ขออนุมัติรบัโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นายสุรศกัด์ิ  คําคง  
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัง้นี้  ต้ังแต่วันที่  1 เมษายน 2556     
 
เอกสารประกอบการประชมุ     
1.  หนังสือ ที่ ศธ 0529.9.1/ 3094   ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2556  เรื่องขออนุมัติรับโอนข้าราชการและ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ 
2.  หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที ่ศธ 0530.1(5.2)/2368  ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2555  เรื่องขอยืมตัว
ข้าราชการช่วยราชการ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเหน็ชอบใหเ้ปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  และอนมัุติการรับโอน
ข้าราชการพลเรือน ณ 1 เมษายน 2556     
 
 
   5.7 ขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอตัราและเปิดรบัสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพื่อ 
บรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหนง่บุคลากร 

     ตามหนังสือที่ ศธ 0529.9.1/3083 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ขอลาออกจาก 
ราชการ (กรณีพิเศษ) ได้ขออนุมัติให้ นางสาวรัศมี พรมสะอาด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะ 
ศิลปศาสตร์ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คุณวุฒิแรกบรรจุวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ลาออกจากราชการเป็นกรณีพิเศษ ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 นั้น 
   เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานบริหารงานบุคคลและบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เช่น การขอตําแหน่งทางวิชาการ การขอ
กําหนดตําแหน่งสูงขึ้น การประเมินทดลองปฏิบัติงาน การจัดทําสัญญาจ้างพนักงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ ได้กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น
เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน ส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการมีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 157 คน จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความ
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตําแหน่งบุคลากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอัตรา คณะศิลปศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตรา 
จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็น ตําแหน่งบุคลากร และขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง บุคลากร เพื่อทดแทนกรอบอัตราที่ว่างลง  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

 

ลําดับที ่ ประเภทบุคลากร จํานวน 
1 บุคลากรสายวิชาการ 113 
2 บุคลากรสายสนับสนุน 33 
3 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 7 
4 อาสาสมัครชาวต่างประเทศ 4 
 รวม 157 

/รองอธิการบดี… 
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รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตรา จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เปน็ ตําแหน่งบุคลากร 
2. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคล เพือ่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่งบุคลากร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มอบหมายให้ กองการเจา้หนา้ที่ ดําเนนิการวิเคราะห์ภาระ
งาน ตําแหน่งบุคลากรหรือภาระงานของผู้ปฏิบัติงานดา้นบคุคลแต่ละหน่วยงานวา่มีก่ีคน แล้วทําการ
เปรียบเทียบภาระงาน และวิเคราะห์ภาระงานของคณะศลิปศาสตร์ ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่ง
บุคลากรเพิ่มหรือไม่  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา  
 
 
ระเบยีบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  

6.1 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ดํารง 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) - (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 และ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 
   ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมใหค้ณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  ก.พ.อ. ได้ยกเลิกและแก้ไขประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในบางหัวข้อ ดังนี้ 

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดํ้ารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555   

- ได้กําหนดในกรณีเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทุกตําแหน่ง โดยสรุปสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

1. มีผลบังคับใช้แต่งต้ังวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
   2. แก้ไขการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อให้
มีความชัดเจน จึงเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เดิมและ
ใหม่ ดังนี ้

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร ่

     ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กําหนด  ทั้งนี้ ไม่นบังานวิจัย 
     ทีท่ําเป็นสว่นของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ 
     ประกาศนยีบัตรใดๆ หรอื 

     1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี    
     และ 
(2)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือ 
     บทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการ 
     เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

(1) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรอื
บทความทางวิชาการ ซึ่งมีคณุภาพดี และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด หรือ 

(2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด ทั้งนี้ ไม่นับ
ผลงานวิจัยที่ทาํเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
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ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 ต้องเป็นงานที่มี 

ลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ 
(1) ก่อให้เกิดความรู้ใหม ่
(2) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ 
(3) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคมหรือ 

ประเทศ 
3. ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทุกตําแหน่ง  

ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

(1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และ 
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

(2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมใหม้ีความเข้มแข็ง 
(5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

 

4. การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ ให้ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดํ้ารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555  โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
1. มีผลบังคับใช้แต่งต้ังวัน 19 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2555 
และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
เรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการ ให้ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555” 

  
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดํ้ารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555  โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
   ข้อ 1 ประกาศ ก.พ.อ.นี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ให้ยกเลกิความในข้อ 4 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเติมโดยข้อ 2 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

/“ข้อ 4… 
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“ข้อ 4 หลักเกณฑ์การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามข้อ  

5.1.3 ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2555 ให้มผีลใช้บังคับ ดังนี้ 

(1) กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รายใดที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2555 และยังพิจารณาไม่แลว้เสร็จ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
กําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

(2) กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตาม (1) รายใดมีผลการประเมิน       
ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.1.3 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 2 โดยประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2555 สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑใ์นข้อ 5.1.3 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขได้” 

ข้อ 3 ให้ยกเลกิความในข้อ 6.1.3 วรรคห้า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีการพจิารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ 
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย ์ที่มผีลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่
ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดยกเว้นการประชุมไว้ใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้” 
 

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหดํ้ารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556  โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
   ข้อ 1 ประกาศ ก.พ.อ.นี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 
   ข้อ 2 ให้ยกเลกิความในข้อ 5.1.3 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“5.1.3 ผลงานทางวิชาการ (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปน้ี 
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้  

ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรอื 
(2) ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลทีส่ามารถประเมินได้เป็น
รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรือ 

/(3) ผลงาน… 
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(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคณุภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
(4) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึง่มีคุณภาพดี 

และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตามข้อ 5.1.3 (1) (2) (3) และ (4) ต้องเป็นงานที่มีลักษณะ 

คุณภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย คือ (1) ก่อให้เกิดความรู้ใหม ่(2) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ (3) 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ” 

ข้อ 3 ให้ยกเลกิความในข้อ 5.2.3 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 และให ้
ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“5.2.3 ผลงานทางวิชาการ (ตําแหน่งรองศาสตราจารย์) ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รบัการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด 

ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
1.2 ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.นี้ หรือ 

              1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคณุภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด และ 

 (2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร ่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามขอ้ 5.2.3 (1) และ (2) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการ 
พิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย” 

   ข้อ 4 ให้ยกเลกิความในข้อ 5.3.3 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2550 และให้
ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

   “5.3.3 ผลงานทางวิชาการ (ตําแหน่งศาสตราจารย์) ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

    วิธีที ่1 ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(1) 1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบัการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  

กําหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
1.2 ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร ่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ 
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรือ 

     1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคณุภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด และ 

(2) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสอื ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบัการเผยแพร ่ตามเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 

/วิธีที ่2… 
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    วิธีที ่2 ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 

(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กําหนด  
ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

(2) ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี้ หรอื 

(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตาม 
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

(4) ผลงานแต่งตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่
ก.พ.อ. กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ 5.3.3 (1) (2) (3) และ (4) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้ 
สําหรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่
เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคหก ในข้อ 6.1.3 (องค์ประกอบการแต่งต้ังกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วย -
ศาสตราจารย์ และตําแหน่งรองศาสตราจารย์) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อ 3 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันใหแ้ต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ที่มีความรูห้รือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทําหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้อีก 2 คน ในกรณทีี่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดําเนินการแต่งต้ัง” 

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคเจ็ด ในข้อ 6.2.3 (องค์ประกอบการแต่งต้ัง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตําแหน่งศาสตราจารย์) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันใหแ้ต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทําหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้อีก 2 คน ในกรณทีี่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดําเนินการแต่งต้ัง” 

ข้อ 7 ให้ยกเลกิแบบคําขอ ฯ (แบบ ก.พ.อ. 03) และแบบเสนอแต่งต้ัง ฯ (แบบ ก.พ.อ.  
04) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้แบบคําขอ ฯ และแบบ
เสนอแต่งต้ังฯ ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 8 คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ่ลักษณะคุณภาพ ลักษณะการมีสว่นร่วม และ 
แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
 

    
/ในการดังกล่าว… 
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ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ จะได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทําประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 ฉบับลงวนัที่ 25 ตุลาคม 2555 และได้แจ้งเวียนคณะและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว 
   2. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 8) กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งเวียนคณะและผู้เกี่ยวข้องทราบ
ในเบื้องต้นในขั้นตอนต่อไปจะเสนอแก้ไขข้อ 6.1.4 (3) วรรคสอง แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 เดิม กําหนดไว้เฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หากผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ไม่
ต้องประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ โดยจะเพิ่มเติมตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หากผลการประเมินเป็นเอก
ฉันท์ไม่ต้องประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

   3. สําหรับประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 9) ในขั้นตอนต่อไปต้องยกร่างประกาศเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม คาดว่าจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาในวันที่ 5 เมษายน 2556  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2555 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2555 

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2555 

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2556 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

6.2  กฏ ก.พ.อ. การได้รับเงนิประจาํตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2556 
   ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหน่งมาตรฐานกลางสิบเอ็ด
ระบบเป็นระบบจําแนกตามกลุ่มลักษณะงาน ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2553 นั้น  

บัดนี้  ก.พ.อ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับเงินประจําตําแหน่งให้สอดคล้องกับ 
ระบบบริหารงานบุคคลใหม ่โดยออกกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2556 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 9 ก วันที ่31 มกราคม 2556 แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

/1. การได้รับ… 
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1. การได้รับเงินประจําตําแหน่งและอัตราเงินประจําตําแหน่งแต่ละประเภทเหมือนเดิม 
2. การที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทใด ต้องผ่านการสรรหา หรือประเมิน 

บุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กําหนด 
ในการดังกล่าว  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว การที่จะได้รับเงิน 

ประจําตําแหน่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขตามเอกสารแนบทา้ยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1435 ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจํา
ตําแหน่ง จึงขอเรียนข้อมูลให้ทราบ ดังนี้ 

1. กรณีข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
: ไม่ม ีดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินประจําตําแหน่ง  
2. กรณีข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะ ระดับชาํนาญการ ซึ่ง 

ดํารงตําแหน่งระดับ 6 และยงัไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งอยู่เดิม การได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 
3,500 บาท จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการหรือเทียบเท่ามาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  
และ 

(2) ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.พ.อ.กําหนด 

: ตรวจสอบแลว้ มีจํานวน 3 ราย ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด  
: ปัจจุบัน ก.พ.อ. ยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
3. กรณีข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือ 

เทียบเท่า ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ 7 และยังไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งอยู่เดิม การได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา 5,600 บาท จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองซึ่งกําหนดเป็นระดับ 7-8 เดิม หรือเทียบเท่ามาแล้วไม ่
น้อยกว่า 1 ปี 

(2) ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับผู้อํานวยการกองในหน่วยงานที่มีช่ือเรียกอย่างอื่นที่มี 
ฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งกําหนดเป็นระดับ 7, 8 เดิม มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินเข้าสู่
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด 

: ตรวจสอบแลว้ มีจํานวน 1 ราย ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.พ.อ. กําหนด  

     : ปัจจุบัน ก.พ.อ. ยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 2 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 และ 
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 

2. หนังสือที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1435 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจําตําแหน่ง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/6.3  รายงาน... 



- 24 - 
 
 
   6.3  รายงานผลการดําเนนิการจัดทําข้อบังคับ ประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงาน 
บุคคลสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2556 
 

   ตามท่ี ก.พ.อ. ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  จากระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ  ให้เป็นระบบจําแนกตําแหน่งตาม
กลุ่มลักษณะงาน  จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับและประกาศว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอย่างมากมาย   
ซึ่ง กองการเจ้าหน้าที่  ได้ดําเนินการจัดทําและรวบรวมขอ้บังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อม
รวบรวม กฎ และประกาศ ของ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
บุคคลที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 32 ฉบับ  และอยู่ระหว่างการดําเนินการ  จํานวน  8 ฉบับ  ตามเอกสาร
หมายเลข  1 

2. กฎ และประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน  18  ฉบับ 
ตามเอกสารหมายเลข  2 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
เอกสารหมายเลข  1  ข้อบังคับ ประกาศทีเ่กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลยั 

       อุบลราชธานี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2556 
เอกสารหมายเลข  2  กฎ ก.พ.อ. , ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการของพนกังานมหาวิทยาลัย และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ
ในเรื่องดังกลา่ว   
 
 
                 6.4  รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมนิค่างานและการเขียนผลงาน 
ของบุคลากรประเภททั่วไปและประเภทวชิาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น 
 

   กองการเจ้าหนา้ที่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมนิค่างาน และการเขยีนผลงานของ
บุคลากรประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้บุคลากร
ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเข้าใจการประเมินค่างานและการจัดทาํผลงานประกอบการกําหนด
ระดับตําแหน่งสูงขึ้นได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน  โดยจัดขึน้เมื่อวันที ่ 21-22  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุม 
ศรีเมืองใหม ่ช้ัน  3  สาํนกังานอธิการบดี (หลังใหม)่  โดยมีวิทยากรดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธนพรรณ  ธาน ี
รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ  เริม่สูงเนิน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 3) นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย บุคลากรชํานาญการพิเศษ  มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ  ทั้งนี้  ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและการเขียนผลงานใน
เว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

/เอกสาร... 
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เอกสารประกอบการประชมุ 

- รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างานและการเขียนผลงานของบุคลากร 
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  วันที่  21 – 22  กุมภาพันธ์ 
2556 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
   6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง่และรับโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

      

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ขอถอนเรื่อง 
 
 
   6.6  ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวทิยาลัย  

   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติปรับวุฒิ นางสาวณรัญญา  มีชัย  
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จากคุณวุฒิปริญญาตรี  เป็นปรญิญาโท   

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลและผลการพิจารณาจากวิทยาลัยแพทยฯ 

ครั้งที่ 5/2545  วันที่  3  พฤษภาคม  2545 

1. ต้องมีแผนพัฒนาบุคคลของแตล่ะตําแหน่งว่าต้องการผู้มี
ความรู้ ความสามารถและคุณวุฒิอะไร โดยพิจารณาจาก
โครงสร้าง     ภาระงานหน้าท่ี ปริมาณงาน และเหตุผล
ความจําเป็นของหน่วยงาน 

2. การที่จะให้ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒินั้น คณะ/
หน่วยงานจะต้องคํานึงถึงภาระงานปริมาณงานที่มอบหมาย 
ตลอดจนความยากง่ายของงาน และกําหนดให้มีการ
ทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ ก่อนที่จะ
นําเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเพื่อปรบัเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป 

ครั้งที่ 3/2555  วันที่  21 กุมภาพันธ์   2555 
ให้กองการเจ้าหน้าท่ี ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ
จากมหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

 

ข้อมูล นางสาวณรัญญา  มีชัย   
ปฏิบัติงาน ณ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา  ต้ังแต่วันที่ 10  มกราคม  2548  
ปัจจุบันดํารงตําแหนง่นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  อัตราเดือนละ 
16,780.-บาท  
1. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ  เมื่อวันที่  5  มกราคม 2552 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
การดําเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 
2. ประเมินบุคคล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยการประเมินบุคคล
และผลงาน 
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จัดทําแผนพฒันาบุคลากร เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2555 
4. ผ่านการประเมินค่างานและผลการทดสอบความรู้ความสามารถ 
อยู่ในระดับดีมาก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 
5. ส่งแบบประเมินและผลการประเมินให้ กองการเจ้าหน้าท่ี วันที่ 8 
พฤษภาคม 2555 
6. กองการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามมติ 
ก.บ.บ.ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์จัดส่งข้อมูลตามข้อ 6 ให้กองการเจ้าหน้าท่ี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 

  /วิทยาลัย...  
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พิจารณาแล้วจึงขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา 

จากคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิปริญญาโท  โดยขอปรับเพิ่มเฉพาะค่าสวัสดิการ จากเดิม วุฒิปริญญาตรี  
อัตราค่าจ้างเดิม 11,545.-บาท  สวัสดิการ 3,180.-บาท เป็นอัตราค่าจ้างเดิม 11,545.-บาท สวัสดิการ 3,890.-
บาท  ต้ังแต่วันที่  20  พฤษภาคม 2554  ซึง่เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา   
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติ
ปรับวุฒิเป็น 2  กรณ ีดังนี้ 

1. ขออนุมัติปรับวุฒิต้ังแต่วันที่สําเร็จการศึกษา  จากเดิม วุฒิปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง 
เดิม 11,545.บาท  สวัสดิการ 3,180.-บาท เป็น อัตราค่าจา้งเดิม 11,545.-บาท สวัสดิการ 3,890.-บาท  ต้ังแต่
วันที่  20  พฤษภาคม 2554  ซึ่งเป็นวันที่สาํเร็จการศึกษา    

2. หากพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวปรับวุฒิต้ังแต่วันที่ ก.บ.บ.อนุมัติ (วันที่ 26 มีนาคม  
2556) จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคณุวุฒิปริญญาโท อัตรา 19,890.-บาท  (อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 1 
ตุลาคม 2555) 
  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. คําช้ีแจงประกอบคําขอปรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการเป็นวุฒิระดับปริญญาโท ตําแหนง่นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  2. ผลการประเมินค่างาน 
  3. ผลการประเมินบุคคลและผลงาน 
  4. แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2555  วันที่  15  มีนาคม 2555  
  

เอกสารประกอบการประชมุ     
   1. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.16.1.4/ 0080  ลงวันที่  17  มกราคม  2556  เรื่องขอส่งข้อมูล
ประกอบการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.4/0189 ลงวันที่  12 กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เนือ่งจากยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การปรับวุฒสิายสนับสนนุวชิาการ จึงมีมติใหร้อประกาศฯ การปรับวฒุิที่จะพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6.8 
 
 
   6.7 ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน  
ประเภทตาํแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาํแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
พ.ศ..... 
   ตามข้อ 11  และข้อ 15  แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2555 ให ้ก.บ.บ.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไข การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  
การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งการเปลี่ยนระดับตําแหน่งและการตัดโอนบุคลากร โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

/ดังนั้น… 
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   ดังนั้น  เพื่อให้การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่งและการตัดโอน
ตําแหน่งบุคลากร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง การเปลีย่นระดับตําแหน่งและ 
การตัดโอนตําแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2556 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาร่างประกาศฯ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  
การเปลี่ยนระดับตําแหน่งและตัดโอนตําแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2556  ดังนี้ 
   สาระสาํคญั 
   1.  การเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง  เปลีย่นระดับตําแหน่ง ทั้งที่ม ี
คนครองและว่างมีเงิน  ทําได้ทุกกรณีภายใต้กรอบตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์กรอบอัตราไว้แล้วและเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการภายใน 
   2.  การเปลี่ยนตําแหน่งประเภทเดียวกันและต่างประเภท  มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานตําแหน่งแล้วจะต้องได้รับมอบหมายภาระงานที่ตรงตามตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยน  และผ่านการ
ประเมินผลงาน  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตําแหน่งต่างประเภทจะต้องไปดํารงตําแหน่งในระดับเริ่มต้นของ
ตําแหน่งประเภทนั้นๆ 
   3.  ผูท้ี่จะได้รบัการประเมินเพื่อเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  เปลี่ยนชื่อตําแหน่งและ 
การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง  ต้องมีคุณสมบติั ดังนี้ 

3.1 มคีุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
                       3.2 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งใหม่ที่จะขอเปลี่ยน โดยมีลายลักษณ์อักษร
จากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการภายในมาแล้วไมน่้อยกว่า  1  ปี  ในกรณีเปลีย่นเป็นตําแหน่งวิชาการ
จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานสอนไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษา  และจะต้องได้ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป 
    4. ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง เปลี่ยนชื่อตําแหน่งและการเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่งจากประเภททั่วไป  มาดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่
เดิมรวมทั้งหน้าที่ในตําแหน่งใหม่และหน้าทีอ่ื่นๆ ตามท่ีหนว่ยงานมอบหมายให้เพิ่มขึ้นหลังจากเปลี่ยนตําแหน่ง 
และให้ยุบตําแหน่งประเภททั่วไป   
    5.  กรณีตําแหน่งว่างมีเงิน หรือว่างไม่มีเงิน  ให้ส่วนราชการภายใน เสนอเหตุผล 
ความจําเป็นพร้อมภาระงานของตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยนตําแหน่งต่ออธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ 
แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่ออนุมัติ 
       6.  การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรณีมีคนครอง  ส่วนราชการภายในจะต้อง
ให้ความยินยอมและคณะกรรมการประจําคณะ  สํานักใหค้วามเห็นชอบ  แล้วเสนอเหตุผลความจําเป็นต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ 
   7.  องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  จํานวนอย่างน้อย  3  คน 
โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ัง ดังนี้ 
 
 
 

/กรณีสังกัด… 
 
 



- 28 - 
 

 
  กรณีสังกัดคณะ/วิทยาลัย/สาํนัก 
  1. คณบดี/ผู้อํานวยการ      เป็นประธานกรรมการ 
  2. รองคณบดี/รองผู้อํานวยการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ  
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาหรือวิชาชีพ 
                         ของส่วนราชการภายในจํานวนหนึ่งหรือสองคน    เป็นกรรมการ 
 4. ผู้ปฏิบัติงานบุคคลสังกัดที่เกี่ยวข้อง    เป็นเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  กรณผีู้ขอเปลี่ยนตําแหน่งเป็นตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หากดํารงตําแหน่งอาจารย์จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย  5  ปี 
 

  กรณีสังกัดสํานักงานอธิการบดี   
  1. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   เป็นประธานกรรมการ 
  2. ผู้อํานวยการ/หัวหน้าสํานักงานที่เกี่ยวข้อง   เป็นกรรมการ 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ตรงกับวิชาชีพของ 
                        ตําแหน่ง จํานวนหนึ่งหรือสองคน โดยแต่งต้ังจากบุคคลภายใน 
                        มหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งต้ัง 
                        โดยประธานกรรมการเป็นผู้คัดเลอืก    เป็นกรรมการ 
  4. ตําแหน่งบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่              เป็นเลขานุการ 
 

 หน้าที ่ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่ออนุมัติ  
   
เอกสารประกอบการประชมุ  

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  
การเปลี่ยนระดับตําแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2556 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑแ์ละวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง  
การเปลี่ยนระดับตําแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555 
  3. ข้อมูลเปรียบเทียบประกาศฯ การเปลี่ยนตําแหน่ง ประเภทตําแหน่งระหว่างมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และข้อเสนอของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้วเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งหนา้ ดังนี ้

1. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนตําแหน่ง ควรกาํหนดให้ชัดเจนวา่ต้องดําเนนิการอะไร 
ก่อน - หลัง เช่น การทดลองงาน 1 ปี การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนง่ เปน็ต้น 

2. การกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินสังกัดคณะ/วิทยาลัย/สํานัก กับ 
สํานักงานอธิการบดี ควรกําหนดใหส้อดคล้องในแนวทางเดียวกัน 

3. เพื่อความชัดเจน ควรกําหนดเป็นหมวด เช่น การเปลี่ยนตําแหนง่สายสนบัสนุน 
เป็นสายวิชาการ การเปลี่ยนตําแหนง่สายสนับสนุน การโอน เป็นตน้ 
 

/6.8 ร่างประกาศ... 
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   6.8 ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรบัวุฒ ิ
พนักงานมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ. ... 
 

   ตามมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  กําหนดว่า “..................การอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” จึงได้มีการกาํหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่กลับจากการสําเร็จการศึกษาและขอปรับวุฒิต่อมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  เพื่อให้
การขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งตําแหน่งวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  และ
ประเภททั่วไป  มีมาตรฐานและสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...  
   
เอกสารประกอบการประชมุ     
  - ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ... 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้วเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งหนา้ ดังนี ้

1. ให้เรียงลาํดับข้อความในร่างประกาศฯ ใหม่ 
2. การนิยามศัพท์ จะใชส้่วนราชการ หรือสว่นราชการภายใน หรือคณะ ให้ใช้ให้

เหมือนกันทั้งฉบับ 
3. เงินเดือนแรกบรรจุ ควรจะระบุว่า “ในขณะนัน้” 
4. การสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่มอบอํานาจใหพ้จิารณาคุณวฒุิได้ ให้ระบ ุ

ว่าใครมอบอํานาจให้ ม. สามารถพิจารณาเองได้   
 
 

6.9  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก  
บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ขอถอนเรื่อง 
 
 
   6.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องกําหนดสมรรถนะ ความรู ้
ความสามารถและทักษะที่จาํเปน็ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง่ขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ขอถอนเรื่อง 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  16.00 น.   
 
 

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

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   
4/2556   

 

 
 ( รองศาสตราจารยน์งนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 
 
 
 
 


