
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น ๓  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสาวบงกช  คูณผล กรรมการ 
๓. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีภา กรรมการ 
๔. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ อมฤตสุทธ์ิ กรรมการ 
๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย ์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
๗. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ  
๘.  คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
    และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร        กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางกัญญา  จงึวิมุติพันธ์ กรรมการ 
      และการออกแบบ 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          กรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
    และเครือข่าย  
๑๕. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
๑๖. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ       ติดราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวชนัญชิตา  สวัสด์ิพันธ์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางแสงรัชนี  อเนกคุณวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  กองคลัง 
 

/เริ่มประชุมเวลา...   



-๒- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
วันจันทรท์ี่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  การกําหนดแนวทางการกําหนดสาขาวิชาทีส่อดคล้องกับความต้องการของ 
สถาบนัอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณาใหผู้้ที่ได้รับอนุมัติใหล้าศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจยั  ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงนิเดือนระหว่างลา 
 

สืบเนื่องจาก ก.พ.อ.  ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔ วรรคสอง กําหนดว่า “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  มีสทิธิได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย แล้วแต่กรณี”  ต่อมา ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยยกเลิกข้อความในข้อ ๔ วรรคสอง  เป็น “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัอุดมศึกษาและ ก.พ.อ. ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรอืปฏิบัติการวิจัย แล้วแต่กรณ”ี  โดย รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  ได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  
๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖  เพื่อทราบแล้ว  นั้น 

ในการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา  กองการเจ้าหน้าที่  
ได้มีการสอบถามแนวทางดําเนินการของมหาวิทยาลัยอ่ืนแล้ว  ซึ่งส่วนใหญ่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  ดังนั้น  จึงควรศึกษา 
แนวทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยอ่ืนเพิ่มเติม  เพื่อมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นแนวทางดําเนินการต่อไป    

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ 
พิจารณาการกําหนดแนวทางการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณาให้
ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝกึอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 



-๓- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

-  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบคุคลที่มีอาํนาจหน้าทีห่รือทีเ่ก่ียวข้องตามลําดับ
ขั้นตอน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๑  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ หารอืที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ซึ่งที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศมมีติให้การกําหนดสาขาวิชาเป็นไปตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา  และให้กองการเจ้าหน้าที่
สอบถามแนวทางดําเนินการของมหาวิทยาลัยอ่ืนเพื่อเป็นแนวทางดําเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
     

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 

   -  แนวทางการดําเนินการกําหนดสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะพิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ส่งรายชื่อสาขาวิชาที่คณะเคยนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อทบทวนหรือยืนยัน  และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
   ทั้งนี้  คณะกรรมการ ได้เสนอแนวทางเพื่อให้คณะพิจารณา ดังนี้  

๑. เป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
๒. เป็นสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
๓. เลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๑  หรือหากศึกษาเกินระยะเวลาของหลักสูตร อาจไม่

เลื่อนเงินเดือน  โดยให้มีการรายงานความคืบหน้าของการศึกษาประกอบด้วย 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงนิประจําตําแหน่งของข้าราชการ 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  

๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบกฎ ก.พ.อ.การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น   เนื่องจากมีบุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะที่ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ซึ่ง
ปรับมาจากผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ แต่ไมม่สีิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งในระบบบริหารงานบุคคลเดิม การที่จะได้รับ
เงินประจําตําแหน่งในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
จะต้องผ่านประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด ณ ปัจจบัุน ก.พ.อ. ได้ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการได้รับเงินประจําตําแหน่งแล้วหรอืไม่ อย่างไร”  
      บัดนี้ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้ตอบขอ้หารือว่า กรณีผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ อยูเ่ดิมและยังไม่มสีิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง เมื่อปรับเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการตามระบบบรหิารงานบุคคลใหม่ จะยังไมม่ีสทิธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามขอ้ ๖ แห่งกฎ ก.พ.อ.การได้รับเงิน
ประจําตําแหนง่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กําหนดให้ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ จะ 

/ได้รับเงิน... 



-๔- 
 

 
ได้รับเงินประจาํตําแหน่งต้องดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการขึ้นไปนัน้ ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง
ระดับชํานาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กําหนด ตามระบบบริหารงานใหม่ โดยให้ดําเนินการตามประกาศ 
ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงขอเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อโปรดทราบ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลสังกัด 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่ง 
  สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
-  หนังสือ สกอ.ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๗๖๙๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอหารือหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข

การรับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ  
      
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  ๔.๒  ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการเผยแพร่ผลงานวจิัยที่ใช้ในการพิจารณากําหนด 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
 

   ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์) ที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้กําหนดเรื่องการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน  แต่ในทางปฏิบัติจากการที่ ก.พ.อ.โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า จากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงาน
ทางวิชาการ และกระบวนการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แล้ว พบว่า บางครั้งผลงานวิจัย
ที่ได้รับประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด แต่มีลักษณะการเผยแพร่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงทําให้ผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด ประกอบกับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และมีช่องทางการเผยแพร่รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้
การพิจารณาเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
จึงได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่างๆ 
 

/รองอธิการบดี... 



-๕- 
 

  
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงขอสรุปสาระสําคัญกรณซีกัซ้อม 

ความเข้าเกี่ยวกับลักษณะการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่างๆ  มาเพื่อโปรดแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในรปูของบทความวิจัยในวารสารทางวชิาการ ในปัจจุบันม ี
วารสารทางวิชาการเป็นจํานวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เริ่มมีวารสารที่เผยแพรใ่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในลักษณะ Open access journal ซึ่งอาจถอืได้ว่าเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพบ Open access journal หลายแห่งที่มีการดําเนินการในทางธุรกิจไม่โดยไม่คํานึงถึง
มาตรฐานทางวิชาการ ทําให้มีคุณภาพต่ํา ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยวารสารออนไลน์ที่
ไม่มีคุณภาพดังกล่าวมักจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

- ไม่มีการระบุสํานักพิมพ์หรือสถานที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน ไม่สามารถสืบค้นสถานที่ต้ังจริงได้ 
- ไม่มีกําหนดการเผยแพร่ทีแ่นน่อนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล 
- ไม่มีบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และมักพบว่า  

บทความวิจัยที่ลงเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ดังกล่าว มีข้อผิดพลาดในเชิงวิชาการ และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ และ/หรอืมีรูปแบบการนําเสนอ การเขียนอ้างอิง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
   ขอ้พึงปฏิบัติ  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ไม่มคีุณภาพ 
จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวัง 

๒. การนําเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมวชิาการ จะต้องแสดงหลักฐานการเผยแพรว่่า  
ในภายหลังการประชุมได้มีการบรรณาธิการและรวมเล่มเผยแพร่ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการนั้น 
จากการกลั่นกรองพบว่า ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งนําเสนอหลักฐานการเผยแพร่เป็นเพียงเอกสารประกอบการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการซึ่งใช้แจกในวันประชุม และไม่มีการบรรณาธิการแต่อย่างใด     
   ข้อพึงปฏิบัติ ผู้เสนอขอต้องเสนอหลักฐานที่สําเนาจากหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะ
บรรณาธิการที่ทําหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการเผยแพร่ หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการนี้อาจอยู่
ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ 

๓. สําหรบัการเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว จะต้อง 
แสดงหลักฐานว่า ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่า ได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางด้วย กรณีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนหรือเป็นการทํางานวิจัย
ให้กับหน่วยงานอื่นและมีการตรวจรับงาน ขอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 
และคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาด้วยว่า การรับรองผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ให้ทุนหรือ 
จ้างทําวิจัยนั้น ก่อนการเผยแพร่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ (Peer review) ทําหนา้ที่ประเมิน
คุณภาพของผลงานก่อนการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนดหรือไม่ ซึ่งจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงคณะกรรมการ
ตรวจรับงานตามวัตถุประสงค์และข้อกําหนดของสัญญาจา้งเท่านั้น  หากหน่วยงานที่ให้ทุนมีเหตุความจําเป็นไม่อาจ
เปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบได้ ก็ขอให้แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา หรอือย่างน้อยควรระบุตําแหน่ง
หน้าที่ในปัจจบัุน และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน และบทบาทหน้าที่ในการรับรองผลงานวิจัยนั้นๆ ของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาด้วยว่า การเผยแพร่ผลงานนั้นเป็นการเผยแพร่อย่างกว้างขวางใน
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนดหรือไม่ 
 

/ข้อพึงปฏิบัติ... 
 

 



-๖- 
 

ข้อพึงปฏิบัติ ผู้เสนอขอตําแหน่งจะต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่า ได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวาง โดยนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ/วิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้การรับรองการเผยแพร่ผลงานว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

-  ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - หนังสือ สกอ.ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๖๔๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

๔.๓  ให้โอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอรับโอน นางสาวสุขอังคณา  ชาหยอง   ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เนื่องจากผ่านการคัดเลือก 
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยินดีให้โอนได้ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอรับโอนบุคคลดังกล่าวไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้ังแต่
วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นั้น 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีคําสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน  ๑  รายคือ  นางสาวสุขอังคณา  ชาหยอง  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น   ต้ังแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  ๘๓๙/๒๕๕๖  ลงวันที ่ ๒๗  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้โอนข้าราชการที่กําหนดแล้ว  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๔  บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
การอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา  ดังนี้ 

๑. คณะเภสัชศาสตร์  ขออนุมติัให้     
๑.๑   นางสาวเด่นใจ บัวทุม พนักงานมหาวทิยาลยั   ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดกลุม่วิชา 

เภสัชกรรมปฏบัิติ   ลาศึกษาหลักสูตรการฝกึอบรมเป็นผู้มคีวามรูค้วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เทยีบเท่า
ปริญญาเอก)  สาขาเภสัชบําบัด  ณ  มหาวิทยาลยัขอนแกน่  ด้วยทนุกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาผลิตบัณฑิตคณะเภสชัศาสตร์  
มีกําหนด ๔  ปี ต้ังแต่วันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

/๑.๒  นางสาวอัญมณ…ี 



-๗- 
 

 
     ๑.๒  นางสาวอัญมณี  ลาภมาก  พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดกลุม่วิชา 

เภสัชกรรมปฏิบัติ  ลาศึกษาหลักสูตรการฝกึอบรมเป็นผู้มคีวามรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(เทียบเท่าปริญญาเอก)  สาขาเภสัชบําบัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์  มีกําหนด ๔ ปี  ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

๒. คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมติัให้  นางสาวนิต  หาญประเทศ   พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการ
สุขภาพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนส่วนตัว  มกํีาหนด ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้รบัเงินเดือนระหว่างลา 

๓. คณะศิลปศาสตร์   ขออนุมัติให ้
๓.๑  นายพฤกษ์  เถาถวิล พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สังกัด 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ลาศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนส่วนตัว     
มีกําหนด  ๓ ปี  ต้ังแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา   

      ๓.๒  นายกันตพัฒน์  ตรินันท ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัด
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยทุนส่วนตัว  มีกําหนด  ๓  ปี  ต้ังแต่วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๒  กันยายน 
๒๕๕๙  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

      ๓.๓  นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่ง อาจารย์  สังกัด
สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ลาศกึษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา  ณ  
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  ด้วยทุนส่วนตัว   มีกําหนด  ๓  ปี  ต้ังแต่วันที่  ๑๐  มิถุนายน  
๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

      ๓.๔  ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์  ทะนอก  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัด
สาขาวิชามนุษยศาสตร์   ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  แขนงวิชาการบริหารพลศึกษา
และการกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  ด้วยทุนส่วนตัว   มีกําหนด  ๓  ปี  
ต้ังแต่วันที่  ๑๐  มถิุนายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา   

๔.  คณะบริหารศาสตร์  ขออนุมัติให้  นางสาวจิตภินันท์  เจริญรุ่งเรือง  พนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยทุนส่วนตัว  มีกําหนด ๓ ปี  ต้ังแต่วันที่ ๑ มถิุนายน  ๒๕๕๖  ถงึ
วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

๕.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมติัให้ 
      ๕.๑  แพทย์หญิงพิชญา  ประไพพานิช  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง่อาจารย์  สังกัด

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  ลาศึกษาแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  สาขาวิชากระจกตา  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยส่วนตัว  
มีกําหนด ๑ ปี  ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา   

      ๕.๒  นางเมรีรตัน์   มั่นวงศ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์  ลาศกึษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ  ณ  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีกําหนด ๓  ปี ๑๔ วัน  ต้ังแต่วันที่  ๑๗  
มิถุนายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา   
 

/๕.๓  นายชาญวิทย์... 



-๘- 
 

   
      ๕.๓  นายชาญวิทย์  มณีนลิ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชา

แพทยศาสตร์  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยส่วนตัว  มี
กําหนด  ๓  ปี  ๑  เดือน ต้ังแต่วันที่  ๑  มถิุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๓๐  มถิุนายน  ๒๕๕๙  โดยได้รับเงินเดือน
ระหวา่งลา 

ทั้งนี้  อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรทัง้  ๑๑  ราย  ลาศึกษาภายในประเทศตามที่คณะ 
หน่วยงานเสนอ   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งบังคับใช้กับพลังงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๘  เมือ่วันที่  ๑ 
ธันวาคม  ๒๕๔๘   มีมติกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝกึอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ไว้ดังนี้ 
   -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ดําเนินการโดยไม่ต้องนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
    -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๕  บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของบุคลากร  ดังนี ้

๑. คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมติัให้  นายสมปอง  เวฬุวนาธร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษา   ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  สถิติและคอมพิวเตอร์   ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ด้วยทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทุนส่วนตัว  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
และอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์   ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖    

๒. คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่ง  
อาจารย์   สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนส่วนตัว  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  เนื่องจากสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   

๓. คณะนิติศาสตร์   ขออนุมัติให้   นางสาวกติติยา   พรหมจันทร์   พนักงานมหาวิทยาลัย     
ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนส่วนตัว  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์
ผ่านและอยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา  ต้ังแต่วันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  เป็นต้นไป   

/ทั้งนี้  อธิการบดี... 



-๙- 
 

 
  ทั้งนี้  อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรทั้ง  ๓  ราย  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
ตามท่ีคณะหนว่ยงานเสนอ   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งบังคับใช้กับพลังงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม  ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

 -  สําเร็จการศึกษา 
 -  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
 -  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์     
 ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐานประกอบการยื่น

เรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย 
     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๖  พนักงานมหาวิทยาลยัลาออกจากราชการ 
 
 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จํานวน 
๑ ราย นางสาวญาเรศ  อัครพัฒนานุกูล  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์ ขอลาออกจาก
ราชการ ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อศึกษาต่อ  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อทราบ 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๗  การเปลีย่นสายงาน (ชื่อตําแหน่ง)/กลุ่มงาน/ การเลื่อนระดับชัน้งาน 
 

ตามท่ี ก.พ. ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ต้ังแต่วันที่ ๑  เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจําแนกตําแหน่งลูกจ้างประจําเป็น  ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  ๒) กลุ่มงานสนับสนุน 
๓) กลุม่งานช่าง และ  ๔)  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม  ครั้งที ่๑/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งต้ังลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่  
กรณีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่
ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น 

 

/คณะเกษตรศาสตร์... 
 



-๑๐- 
 

 
   คณะเกษตรศาสตร์  ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแลว้  รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง และกลุ่มงาน/การเลื่อน
ระดับช้ันงาน จํานวน ๒ ราย  ดังนี้ 
 

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

 
 
 
 
๑ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
สํานักงานฝึกทดลอง
และห้องปฏิบัติการ
กลาง 
นายจันทร์เต็ม ดําพะธิก 

 
 
 
 

พนักงานทั่วไป 

 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 

๑๔,๘๕๐ 

 
 
 
 

พนักงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 

๑๔,๘๕๐ 

 
 
 
 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

๒ นายนิคม  ทางาม พนักงานทั่วไป ๑ ๑๔,๘๕๐ พนักงาน
การเกษตร 

๒ ๑๔,๘๕๐ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารปรับสถานภาพ 
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 

ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
ให้ชะลอการเปิดสอบแข่งขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ก่อน เพื่อให้การบริหาร
อัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์สูงสุด หากวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังแล้วจึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง นั้น 

ในระบบการจ้างและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทาลัย ต้องดําเนินการตามข้อ ๑๗ ข้างต้น ซึ่ง 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว โดยการสอบแข่งขันสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และการคัดเลือกสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ แต่ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับ
สถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ (ตําแหน่งที่มีคนครอง สถานภาพเดิมคือลูกจ้างชั่วคราว) ซึ่ง
หากจะกําหนดให้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการที่จะดําเนินการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้อง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติมใน (๔) ตามข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดไว้ว่า  

ข้อ ๑๖ การจ้างบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้วิธีการสอบแข่งขัน เว้นแต่มีเหตุ 
พิเศษ ดังต่อไปน้ี   จะใช้วิธีการคัดเลือกได้ 

(๑) กรณีการจ้างผู้ได้รับทุนการศึกษา 
(๒) กรณีการจ้างผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน 
(๓) กรณีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
(๔) กรณีอื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
/และกําหนด... 



-๑๑- 
 

 
และกําหนดในข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน หรือ คัดเลือก ให้ 

เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํหนดโดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรมและโอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับการคัดเลือกและ
ประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกจ้างชั่วคราวผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ มีความรู้  
ความสามารถ สมรรถนะ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป ผ่านการประเมินจากส่วนราชการ
ภายใน  ต้นสังกัดด้วยเหตุผลและความเป็นที่ได้วิเคราะห์ภาระงานเหมาะสมแล้วในเบื้องต้น และต้องผ่านกระบวนการ
สอบแข่งขันหรอืคัดเลือก กองการเจ้าหน้าที่ จึงเห็นสมควรขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกําหนดการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๖ (๔) ข้างต้น กรณกีารปรับสถานภาพลูกจ้างชัว่คราวเปน็พนกังานมหาวิทยาลัย (ตําแหน่งที่
มีคนครอง สถานภาพเดิมคือลูกจ้างชั่วคราว)  และขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
มาพร้อมนี้   

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกลกูจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....  ทั้งนี้ หากเห็นชอบจักได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
     ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภท
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....... 
      
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ กองการเจ้าหน้าที่  นําเสนอแนวทางในการดําเนินการใน
การประชุมคราวต่อไป 
 
 

๕.๒  ขออนุมัติปรับแผนอัตรากําลงั ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 

   คณะวศิวกรรมศาสตร์  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติปรับแผนอัตรากําลงั ๔ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพื่อรองรับการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ อัตรา ทั้งนี้ 
ได้ผ่านการพิจารณาของภาควิชาและคณะในเบื้องต้นแล้ว และได้รับอนมุัติการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้จาก
ค่าจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากกองแผนงานแล้ว ดังนี้ 
 

/๑. ตําแหน่งช่างเทคนิค... 
 



-๑๒- 
 

 
 

ลําดับ ตําแหน่งและสงักัด เลขที ่ อัตราเงินเดือน
ลูกจ้างชั่วคราว 

อัตราเงินเดือน 
พนักงาน 

หมายเหตุ 

๑ ตําแหน่งช่างเทคนิค 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

๘๖ ๑๐,๙๑๕ ๑๒,๐๙๐  

๒ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

๑๐๖ ๑๑,๐๔๒ ๑๒,๐๙๐  

๓ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

๕๓๘ ๘,๑๗๘ ๑๕,๑๙๐  

 
ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอข้อมูล 

ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. แผนอัตรากาํลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังเพื่อการปรับสถานภาพจากลูกจ้าง
ช่ัวคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ 
   ๒. แนวทางการบริหารกรอบอัตรากําลัง 
           - มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักการกําหนดกรอบอัตรากําลัง นโยบายการบริหารกรอบ
อัตรากําลัง การขออนุมัติกําหนดตําแหน่ง/การเปลี่ยนตําแหน่ง การขอกําหนดตําแหน่งใหม่ และการบรรจุและแต่งต้ัง
ตามกรอบอัตรากําลัง 
 ๓. เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง 
            - ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบของตําแหน่ง อันดับ
เงินเดือนของตําแหน่งและจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน ความประหยัด  
 - สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบอัตรากําลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ภายใต้การ
แบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคลอบคลุมระบบบริหารอัตรากําลังทั้งระบบ
ข้าราชการ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจํา และระบบลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการ
บริหารกรอบอัตรากําลัง  

๔. ความเห็นของกองเจ้าหน้าที่ 
           - จากแผนอัตรากําลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังในภาพรวม
ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา และลกูจ้างชั่วคราว ดังนั้น การปรับแผนการจ้างจากลูกจ้างชั่วคราว
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลและความเป็นของหน่วยงานซึ่งได้วิเคราะห์ภาระงานเหมาะสมแล้ว อีกทั้งได้รับ
อนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงานแล้ว แต่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มิได้กําหนดกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเพื่อรองรับการปรับสถานภาพจากลูกจ้าง
ช่ัวคราวไว้ จึงเห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แลว้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนอัตรากําลัง ๔ ปีต่อไป 
 

/รองอธิการบดี… 
 



-๑๓- 
 

       รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนอัตรากําลงั ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์
เสนอ หากเห็นชอบ จักได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- แผนกรอบอัตรากําลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๘ 
  

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่เก่ียวข้อง 
ตามลําดับขั้นตอน (เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
คณะกรรมการประจําคณะ คณบดี หรืออธิการบดี เป็นต้น) 

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/ 
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
    ๑. สําเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๒๐๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
    ๒. สําเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๒๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
    ๓. แผนกรอบอัตรากําลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๘ 
       
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ  และให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจง
เหตุผลความจําเป็น พันธกิจของคณะ ภาระงานในภาพรวมของหน่วยงาน  กรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบเพิ่มเติม  และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป 
 
 

๕.๓  ขออนุมัติเปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุและขอเปิดรบัสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ตามท่ี นางสาวสุมนา  สิริพัฒนากุล  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตําแหน่งเลขที่  ๔๗  สงักัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลาออกจากราชการ
ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  แล้วนั้น  บัดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
อัตราว่างดังกล่าว  จาก คุณวุฒิปริญญาโท / เอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เปน็  คณุปริญญาโท / เอก สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล  เนื่องจากปัจจุบันจํานวนนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ 
รายละเอียดปรากฏเอกสารแนบ  ทําใหส้ดัส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ ไม่เพียงพอตามอัตราส่วนที่สภาวิศวกร
กําหนด (๑ : ๒๐)  นอกเหนือจากการรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ทั้งของภาควิชาและของคณะแล้ว  
ยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย   
   ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของคณะให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุอัตราดังกล่าว และขออนุมัติเปิดรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  มาดํารงตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
   ๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  ๔๗  สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ จาก “ปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ” เปน็  “ปริญญาโท/เอก 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” 

/๒. ขออนุมัติ… 



-๑๔- 
 

 
   ๒. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน จาก สังกดัภาควิชาวิศวกรรมเคม ี ไปสังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
   ๓. ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ตามข้อ ๗ (๒)  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่งขนัคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.” 
 

เอกสารประกอบการประชมุ     
- บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/ ๒๔๐๒   ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เรื่องขอ 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุและขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 
๕.๔  การปรบัอัตราคา่จ้างลกูจ้างชั่วคราวให้เปน็ไปตามอัตราแรกบรรจุให้เปน็ไปตาม 

บัญชีแรกบรรจุของข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่าย
งบประมาณสําหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาและการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ก.พ.จึงปรับอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.รับรอง และอัตราเงินเดือนผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ 
โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองและอัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตามหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
   ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาแนวทางในการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตาม
บัญชีของข้าราชการและลูกจ้างประจํา เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างที่เทียบกับบัญชีข้าราชการ
และลูกจ้างประจําซึ่งมีการปรับมาหลายครั้งแล้ว 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาแนวทาง ดังนี้ 

๑. ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามบัญชีปี ๒๕๕๕ (ปัจจุบันใช้เป็นฐานการพิจารณาสําหรับ 
พนักงาน) หรือตามบัญชีปี ๒๕๕๖ ต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือที ่ก.บ.บ. กําหนด 

๒. กรณีผู้ที่ได้รับค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นตํ่าให้ปรับให้ถึงขั้นตํ่า  
๓. กรณีผู้ที่ได้รับค่าจ้างเกินขั้นตํ่าแล้วให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับปัจจุบันก่อน และขอให้พิจารณา 

ในการเยียวยาเพื่อความเหมาะสม 
๔. กรณีผู้ที่ได้รับค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพเดิมอยู่แล้วเมือ่รวมกับค่าจ้างเดิมหากเกินขั้น 

ตํ่าให้ได้รับค่าจ้างใหม่เท่ากับ ค่าจ้างเดิมรวมค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพ  
๕. พิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับตามข้อ ๔ ตามความเหมาะสม 

/มติที่ประชุม… 



-๑๕- 
 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการปรบัอัตราคา่จ้างสําหรับลกูจ้าง
ชั่วคราว  และมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่  ศึกษาขอ้มูลจากมหาวิทยาลัยอืน่ๆ ว่าปัจจุบนักําหนดอัตราค่าจ้าง
จากบัญชี ก.พ. ปีใด มีการเพิ่มค่าจา้งประจําปีให้กับลูกจ้างชั่วคราวหรือไม่ และใหห้ารือกองแผนงาน/คณะวา่มี
งบประมาณเพียงพอในการปรับหรือไม่  แล้วนาํเสนอทีป่ระชุมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
 

 
๕.๕  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนหมวดเงินในการจา้งพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงิน 

รายได้เปน็พนกังานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
   

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖  มอบหมายให้  กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาและนําเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนหมวดเงินในการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ  และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไปนั้น 
   ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่  ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการมหาวิทยาลัย/สถาบนัอื่น
แล้ว รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณากําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

- สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็นเงิน 
งบประมาณของมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น 
 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบใหดํ้าเนนิการคัดเลือกเป็นการภายใน  และ
มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ให้ดําเนนิการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืก ว่าจะดําเนนิการคัดเลือก
อย่างไรได้บ้าง  ทั้งนี้  การเปลี่ยนหมวดเงินในการจา้งมีหลักการดังนี ้

๑. อัตราว่างมเีงนิ เงนิเดือนของพนักงานเงนิรายได้ที่จะขอเปลี่ยนหมวดเงินต้องไมเ่กิน 
กว่าอัตราเงนิเดือนของตําแหน่งว่าง 

๒. อัตราใหม่  เงนิเดือนไม่เกินกว่าอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุที่สํานักงบประมาณจัดสรรให ้
 

 
๕.๖  รายงานผลการดําเนนิการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล กรณี นายปภัสสร    

เธียรปัญญา ขอทบทวนผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ (ลับ) 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบตามที่เสนอ  และให้แจ้งผลการพิจารณาให้ นาย
ปภัสสร เธียรปัญญา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตผุล และแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ 
 

/๕.๗  การกําหนด… 

 



-๑๖- 
 

 
   ๕.๗  การกําหนดรหสัผูใ้ช้งานระบบเครือขา่ยอินเตอร์เนต็ภายในมหาวทิยาลัยสําหรบั 
เจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ปฏิบัติงานจา้งเหมาบริการ 

  ตามที่  คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ได้
จัดทําบันทึกข้อความเพื่อขอรหัสผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยมายังสํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  ซึ่งจากการดําเนินงานในปัจจุบันพบว่าบุคลากรกลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อและฐานข้อมูลในระบบบุคลากรหรือ 
(IUBU)   

  ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณาแนวทางการกําหนดรหัสผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยสําหรับเจ้าหน้าที่โครงการ
หรือผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ  

ผู้อํานวยการสาํนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อพิจารณาแนวทางในการกําหนดรหัสผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยสําหรับเจ้าหน้าที่
โครงการหรือผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ  ดังนี้ 

   แนวทางที่ ๑  สํานักคอมพิวเตอร์ฯ สามารถกําหนดรหัสผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการได้  และคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดทําหนังสือแจ้งมายัง
สํานักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อดําเนินการยกเลิกบัญชีรหัสผู้ใช้งานภายใน ๑๕ วันทําการภายหลังบุคคลดังกล่าวลาออกจาก
ราชการ 

แนวทางที่ ๒  สํานักคอมพิวเตอร์ฯ  ไม่ควรกําหนดรหัสผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ให้แก่ลูกจ้างโครงการหรือลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  เนื่องจากไม่มีรายชื่อและข้อมูลในระบบบุคลากร (IUBU 

แนวทางที่ ๓  แนวทางอื่นๆ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงกําหนดแนวทางในการกาํหนดรหัสผู้ใชง้านระบบเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ตภายในมหาวิทยาลัยสําหรับเจา้หนา้ที่โครงการหรือผู้ปฏิบติังานจา้งเหมาบริการ คือให้หน่วยงานที่
ประสงคข์อรหสัผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลยัดําเนินการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการ
หรือผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ  โดยระบุระยะเวลาการจ้างและวันสิ้นสุดการจา้งไปยังสํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
    
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
     

๖.๑  ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา 
ด้วย  คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวกันยรัชนิ์  ศรจีันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย   

ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 
มรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว  ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้วยทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ และ 
ทุนส่วนตัว  ต้ังแต่วันที่  ๔  มถิุนายน  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา  ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ต้ังแต่วันที่  ๓๑   
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เพราะไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด   
 

/รองอธิการบดี...  



-๑๗- 
 

 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๑๘  กําหนดว่า  “ข้าราชการทีไ่ด้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ  หากไมส่ามารถไปศึกษาหรือศึกษาให้สําเร็จได้ด้วยเหตุใดกต็าม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลับเข้า
ปฏิบัติราชการทันที  และใหผู้้บังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดี”  ซึ่งระเบียบดังกล่าวบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๑๘ มกราคม  ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 -  สําเร็จการศึกษา 
 -  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
 -  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์     
         ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐาน

ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   ๑. หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๖๙๕๒  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  
ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

๒. หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๗๐๙๑  ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖   
เรื่อง  ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติรายงานตัวกลับเขา้ปฏิบัติงาน  
  
มติที่ประชุม  อนุมัติ ทั้งนี้  การชดใช้ทุนการศึกษา ให้พิจารณาตามสัญญาการรับทุน  
 
 

๖.๒  การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยของคณะกรรมการสวัสดิการ
ที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบด้วย
คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยโดย
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับที่พักอาศัย ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุม กบบ.ทราบตามลําดับนั้น ซึ่งมี 

๑) ระเบียบ สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ...... 
๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการที่พัก

อาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรที่

พักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .....  
/กองการเจ้าหน้าที่… 



-๑๘- 
 

 
กองการเจ้าหน้าที่ ได้มอบหมายให้นิติกรนําร่างระเบียบ ประกาศดังกล่าวเข้าหารือต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ(คุณโอภาส เขียววิชัย) ซึ่งได้รับคําแนะนําให้เปลี่ยนจากระเบียบ เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ....เพื่อให้ถูกต้องตามลําดับช้ันของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รายงาน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเตรียมข้อมูลและประชุมผู้พักอาศัย ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยที่พึงประสงค์ และจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินการในสวัสดิการที่พักอาศัย ดังนี้ 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบคุคลที่มีอาํนาจหน้าทีห่รือเก่ียวข้องตามลาํดบัชั้น  

ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ (๑) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ... (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และ (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อ
พิจารณาจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....   
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ปฏิทินการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๖.๓  รายงานการยื่นขอเปลีย่นประเภทตําแหน่งและเปลีย่นตําแหนง่และรายชื่อผู้ย่ืน 
ขอกําหนดตาํแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหนง่สูงขึ้น ภายหลังจากวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ หลงัจาก
เปลีย่นระบบบริหารงานบคุคล 
 

   กองการเจ้าหน้าที่  ขอรายงานข้อมูลผู้ย่ืนขอเปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนตําแหน่ง 
และกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  ดังนี้ 
 

๑. ข้าราชการ ขอเปลี่ยนประเภทตําแหน่ง 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด จาก

ประเภท 
เป็น

ประเภท 
เพื่อดํารงตําแหน่ง 

๑ นายพิชิต  โสภากันต์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ชํานาญงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ทั่วไป วิชาการ อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๒ นางสาวอังคณา   
  ปัญญา 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ชํานาญงาน 
สํานักคอมพิวเตอร์และ
และเครือข่าย 

ทั่วไป เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
สํานักคอมพิวเตอร์และและ
เครือข่าย 



-๑๙- 
 

     
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย ขอเปลี่ยนตําแหน่ง 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง จาก
ประเภท 

เป็น
ประเภท 

เพื่อดํารงตําแหน่ง 

๑ นางสาววาสนา   
  สะอาด 

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
สํานักคอมพิวเตอร์และ
และเครือข่าย 

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

เชี่ยวชาญ
ชาญเฉพาะ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 
สํานักคอมพิวเตอร์และและ
เครือข่าย 

๒ นายสุนทร  กมูลลึก เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

เชี่ยวชาญ
ชาญเฉพาะ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 

    
๓. รายชื่อผู้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหนง่สูงขึ้น 

(ก่อนวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓)  ดังนี ้
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ขอกําหนดตําแหน่ง 
๑ นางสาวมะลิวัลย์   

สินน้อย 
บรรณรักษ์ ระดับ ๘ ชํานาญการ  สํานักวิทยบริการ บรรณรักษ์ ระดับ ๙ 

เชี่ยวชาญ 
๒ นายผดุง  กิจแสวง ครู ระดับ ๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครู ระดับ ๗ ชํานาญการ 

๓ นางสุจิตร  ทรงสุคนธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๕ 
ระดับ ๕ 

กองแผนงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๕ 
ระดับ ๕ 

 
 

๔. รายชื่อผู้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหนง่สูงขึ้น  (หลังวนัที่   
๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๓)  ดังนี ้

๔.๑ ข้าราชการ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ขอกําหนดตําแหน่ง 
๑ นางเสาวนิตย์  มีสวัสด์ิ 

 
นักแนะแนวการศึกษาและ 
อาชีพปฏิบัติการ 
 

สํานักงานพัฒนานักศึกษา 
 

ชํานาญการ 
 

๒ นางสาวลภัส  ย่ิงยืน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ชํานาญการ 
 

๓ นางกัลยา 
 ธีระพงษ์ธนากร 
 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ 

คณะเกษตรศาสตร์ ชํานาญการ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ขอกําหนดตําแหน่ง 
๔ นางปริญญา  บุญศรัทธา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการ ชํานาญการ 
๕ นางวริชาวรรณ  คํามุลตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการ 
สํานักวิทยบริการ ชํานาญการ 

๖ นายสมชาย  พละสาร วิศวกรปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ชํานาญการ 

   



-๒๐- 
 

 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ขอกําหนดตําแหน่ง 
๗ นางวิไล  วรรณคํา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 

ชํานาญการ 
คณะเภสัชศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ 

๘ นางวรารัตน์  ปานพรม นักวิชาการพัสดุชํานาญการ คณะศิลปศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ 

๙ นางสาวรจนา  เมษาคุณ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กองคลัง ชํานาญการพิเศษ 

 
     ๔.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย (เสนอขอกําหนดตําแหน่งก่อนเข้าสู่ตําแหน่งประเภท 

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) 
 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด ขอกําหนดตําแหน่ง 

๑ นายทวีศักด์ิ  วิยะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ 
๒ นายวีระพงษ์  บัวเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบข้อมลูผู้ย่ืนขอเปลีย่นประเภทตําแหน่งและเปลีย่นตําแหนง่ และขอกําหนด
ตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่สูงขึน้ทั้งก่อนเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลและหลงัการเปลี่ยนระบบ
บริหารงานบคุคล   และมอบหมายให้ กองการเจา้หนา้ที่ เชิญบุคคลข้างต้นรับทราบหลักเกณฑ์เพื่อดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
 

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

 
ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   

๗/๒๕๕๖   

 
 ( รองศาสตราจารยน์งนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 


