
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายแผน นายบัณฑิต  บุญจูง กรรมการ      
 และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ  
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ กรรมการ 
๘. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการ   
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ    
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
    และการออกแบบ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๖. (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ นายอธิพงศ์  สุริยา กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๗. (แทน) ประธานสภาอาจารย์ นางสาวศันสนีย์ ชวนะกุล กรรมการ 
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี กรรมการและ 
      และวิเทศสัมพันธ์  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร ติดภารกิจ  
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิ์พันธ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 

/๓. นางสาวสิริรัตน์... 
 



-๒- 
 

 
๓. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่  
๔. นางกาญจนา  สาธร   บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘  
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี    เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  ก าหนดเวลาการปฏิบัติ 

ราชการของบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณากรณี  
การก าหนดเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีลักษณะงานที่มีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากเวลาราชการปกติ และที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยให้ก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่งที่มีความจ าเป็น โดยให้หน่วยงานก าหนดรายชื่อต าแหน่งและรายชื่อบุคลากรที่มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 
๓๕ ชั่วโมง นั้น 

กองการเจ้าหน้าที ่จงึไดย้กร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดเวลาการ 
ปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เฉพาะต าแหน่งหรือเฉพาะภาระงานที่มีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงาน
นอกเหนือไปจากเวลาราชการปกติ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 
๒๕๐๒  

“๑. ก าหนดเวลาท างาน เริ่มท างานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ 
น. ถึง ๑๓.๐๐ น.” 

/“๒. วันหยุด... 
 



-๓- 
 

“๒. วันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวัน ทั้ง ๒ วัน”  
“๓. ถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นเพ่ือความสะดวกก็ให้ท าได้ 

แต่เมื่อค านวณเวลาท างานรวมกันในสัปดาห์หนึ่งๆ แล้ว ต้องเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนรวมเวลาราชการในสัปดาห์
หนึ่งๆ ดังกล่าวข้างต้น และส าหรับโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด” 

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  

“ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาเริ่มท างาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา หยุดกลางวันเวลา 
๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓. ๐๐ นาฬิกา เป็นเวลาท างานตามปกติ โดยมีวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน 

สถานศึกษาใดมีความจ าเป็นต้องก าหนดเวลาเริ่มท างานหรือวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ นอกจากที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดและรายงานส่วนราชการต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ ต้องมีเวลาท า งาน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง” 

 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
   
   ๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา สืบเนื่อง
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... แล้ว นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามมติที่ประชุมแล้ว แต่เมื่อในวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ว่าให้ก าหนดวิธีการคิดภาระงาน
ส าหรับภาระงานที่ทุกส่วนราชการมีลักษณะร่วมกัน ไว้เป็นหลักเกณฑ์แนบท้ายข้อบังคับฉบับนี้ เนื่องจากตามข้อ ๔ ของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจา รย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนภาระ
งานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตาม (๑) ถึง (๕) และวิธีการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละสถาบัน” 

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงไดป้รับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวอีกครั้ง ตามค าแนะน าของที่ 
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานส าหรับภาระงานที่ทุก    
ส่วนราชการมีลักษณะร่วมกัน เพ่ือแนบท้ายข้อบังคับฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 
 
 



-๔- 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. 
๒๕๕๘ 

   ๒. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารง 

ต าแหน่งอาจารย์ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือแนบท้ายข้อบังคับในข้อ ๑ 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดภาระงานของ     

ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานสอนของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ล าดับ รายการของภาระงาน 
หน่วยนับ

ของ 
ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 
หมายเหตุ 

๑ ระดับปรญิญาตร ี    
๑.๑ การสอนรายวิชาในหลักสูตร    ๑. หน่วยภาระงาน ให้คิดจาก

การสอนรายวิชา ที่มีจ านวน
นักศึกษาไม่เกิน ๕๐ คน กรณี
มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
จริงเกิน ๕๐ คน ให้คิดหน่วย
ภาระงานในส่วนการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มตามสัดส่วน
ของจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
๒. ในการสอนรายวิชาที่ส่วน
ราชการแบ่งนักศึกษาออกเป็น
หลายกลุ่ม ให้คิดหน่วยภาระ
งานสอนแยกตามกลุ่มและ
เวลาที่มีการสอนจริง 
๓. การสอนแต่ละกลุ่มที่มี
ผู้สอนหลายคนตามที่ส่วน
ราชการก าหนด ให้คิดหน่วย
ภาระงานตามสัดส่วนการสอน
จริงของแต่ละคน ยกเว้น กรณี
ที่ร่วมสอนเป็นทีม โดยเข้าร่วม
สอนทุกครั้ง ให้ผู้สอนแต่ละคน
ที่เข้าร่วมสอนจริง มีภาระงาน
สอนในรายวิชานั้น เต็มตาม
จ านวนหน่วยภาระงานสอน 

(๑) การสอนแบบบรรยาย  
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย ๑ ชั่วโมง 
การเตรียมการสอน ๑ ชั่วโมง และการวัดและ
ประเมินผล ๑ ชั่วโมง) 

๑  
ชั่วโมง 

๓  
 

(๒) การสอนแบบปฏิบัติการ  
(ครอบคลุมภาระงานในการสอนปฏิบัติการ ๑ - ๓ 
ชั่วโมง (ตามจริง) การเตรียมการสอน ๑ ชั่วโมง 
และการวัดและประเมินผล ๑ ชั่วโมง) 
 

๑  
ชั่วโมง 

๒  
ชั่วโมง 

๓  
ชั่วโมง 

 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

๑.๒  การสอนแบบประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชา
ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา วิชาโครงงานพิเศษ หรือ
การค้นคว้าอิสระ  

   

(๑) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชาฝึกงาน หรือ 
สหกิจศึกษา  

 - ให้คิดหน่วยภาระงานตาม
ลักษณะของงาน และเวลาที่
ปฏิบัติจริงโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

(๒) วิชาโครงงานพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ  
 

๑ เรื่อง ๑๕ 
 

 

๑. ให้คิดหน่วยภาระงานได้ไม่
เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ   
๒. ในกรณีมีผู้สอนร่วม ให้คดิ
ภาระงานตามสดัส่วนการสอน
จริง 

๑.๓ การคิดภาระงานสอนที่นอกเหนือจากที่ก าหนด  
 

  ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 



-๖- 
 

ล าดับ รายการของภาระงาน 
หน่วยนับ

ของ 
ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 
หมายเหตุ 

๒ ระดับบัณฑิตศึกษา    
๒.๑ การสอนวิชาในหลักสูตร    ๑. การคิดหน่วยภาระงาน ให้คิด

จากการสอนรายวิชาที่มีจ านวน
นักศึกษาไม่เกิน ๑๕ คน กรณีมี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงเกิน 
๑๕ คน ให้คิดหน่วยภาระงานใน
ส่วนของการวัดและประเมินผล 
เพิ่มตามสัดส่วนของจ านวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
๒. ในการสอนรายวิชาที่มีการ
แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามที่ส่วน
ราชการก าหนด ให้คิดหน่วย
ภาระงานสอนแยกตามกลุ่มและ
เวลาที่มีการสอนจริง 
๓. การสอนที่ผู้สอนร่วมตามที่
ส่วนราชการก าหนด ให้คิดหน่วย
ภาระงานตามสัดส่วนการสอนจริง
ของแต่ละคน ยกเว้นกรณีที่ร่วม
สอนเป็นทีม และเข้าร่วมสอนทุก
ครั้ง ให้ผู้สอนแต่ละคนมีภาระงาน
สอนในรายวิชานั้น เต็มตาม
จ านวนหน่วยภาระงานที่สอน 

(๑) การสอนบรรยาย  
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย ๑ ชั่วโมง 
การเตรียมการสอน ๒.๕ ชั่วโมง และการวัดและ
ประเมินผล ๑ ชั่วโมง) 

๑  
ชั่วโมง 

๔.๕  
 

(๒) การสอนการปฏิบัติการ  
(ครอบคลุมภาระงานในการสอนปฏิบัติการ       
๑ – ๓ ชั่วโมง (ตามจริง) การเตรียมการสอน 
๒.๕ ชั่วโมง และการวัดและประเมินผล ๑ 
ชั่วโมง) 

 
๑  

ชั่วโมง 
๒  

ชั่วโมง 
๓  

ชั่วโมง 

 
๔.๕  

 
๕.๕ 

 
๖.๕ 

๒.๒ การสอนรายวิชาสัมมนา การค้นคว้าอิสระ หรือ
วิทยานิพนธ์ 

   

(๑) การสอนวิชาสัมมนา     
 - ถ้าเป็นการสอนแบบบรรยายให้คิดภาระงาน

เทียบเท่ากับการสอนบรรยาย  
๑  

ชั่วโมง 
๔.๕ 

 
 - กรณีมีการให้ค าปรึกษาเป็นรายหัวข้อและมีการ

ฟังน าเสนอผลงานในหัวข้อที่ศึกษา  
๑ หัวข้อ ๗.๕  

 
ถ้ามีผู้ให้ค าปรึกษาร่วมในหัวข้อ
เดียวกัน ให้คิดตามสัดส่วน 

(๒) วิชาการค้นคว้าอิสระ    - ให้คิดหน่วยภาระงานได้ไม่เกิน 
๓ ภาคการศึกษาปกติ 
- ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมใน
หัวข้อเดียวกันมากกว่า ๑ คน 
ให้คิดตามสัดส่วน 

 - อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ๑ เรื่อง ๒๐ 
 - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)   ๑ เรื่อง ๑๐ 

(๓) วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท    - แผน ก แบบ ก ๑ ให้คดิภาระ
งานได้ไม่เกนิ ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับแผน ก แบบ ก ๒ 
ให้คิดภาระงาน ไดไ้ม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ   
 

 - อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ๑ เรื่อง ๓๐ 
 - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)   ๑ เรื่อง ๑๕ 



-๗- 
 

ล าดับ รายการของภาระงาน 
หน่วยนับ

ของ 
ภาระงาน 

จ านวน
หน่วย

ภาระงาน 
หมายเหตุ 

    - ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมใน
หัวข้อเดียวกันมากกว่า ๑ คน ให้
คิดตามสดัส่วน 

(๔) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก    ส าหรับแบบ ๑ ให้คิดภาระงาน
ได้ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับแบบ ๒ ให้คิด
ภาระงานไดไ้ม่เกิน ๖ ภาค
การศึกษาปกต ิ

 - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ๑ เรื่อง ๔๐   
 - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)   ๑ เรื่อง ๒๐ 

๒.๓ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบเค้าโครง การสอบวิทยานิพนธ์ 

  ให้คิดหน่วยภาระงานส าหรับ
กรรมการสอบ 

(๑) การสอบประมวลความรู้  ๑ คร้ัง ๘   
(๒) การวัดคุณสมบัติ  ๑ คร้ัง ๑๐   
(๓) การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  ๑ คร้ัง ๖   
(๔) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์     

 - ระดับปริญญาโท  ๑ คร้ัง ๘   
 - ระดับปริญญาเอก  ๑ คร้ัง ๑๐   

(๕) การสอบวิทยานิพนธ์     
 - ระดับปริญญาโท  ๑ คร้ัง ๑๕  
 - ระดับปริญญาเอก  ๑ คร้ัง ๒๐  

๒.๔ การคิดภาระงานที่นอกเหนือจากที่ก าหนด  - - ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 

 
 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น งานบริการวิชาการ  
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ  ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมวาระ
พิเศษ วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้
อนุมัตแิต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ นั้น  

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 
 
 



-๘- 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ต าแหน่ง/สาขาวิชา 

ที่ได้รับแต่งต้ัง 
ต้ังแต่วันที่ 

๑ นายทวนทอง  จุฑาเกตุ    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด
สาขาวิชาประมง  คณะเกษตรศาสตร ์

ศาสตราจารย์  
สาขาวิชาประมง   

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

๒ นางสาวพรพรรณ พ่ึงโพธิ ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกดั
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคม ี

๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

๓ นางอุบล  ชินวัง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพชืสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาพืชสวน 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๔ นายมารตุพงศ์  ปัญญา 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สงักัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๕ นางสาวคณิศา โชติจันทึก พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาสถิต ิ

 ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๖ นายวิโรจน์  เกษรบัว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย ์
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาชีววิทยา 

 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  
   ทั้งนี ้กรณีต าแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ 
แล้วต้องเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป       
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔.๒  มติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่องการแจ้ง 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่  
กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอเรื่องการตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแจ้งความ
ประสงค์ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะว่า กรณีท่ีผลการประเมินไม่
ผ่านเกณฑ์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เห็นควรให้แจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นั้น ให้คณบดีของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทราบด้วย (ลับ) เพ่ือคณบดีจะได้ให้ค าแนะน าและ
สนับสนุนการท าผลงานให้ได้ตามมาตรฐาน นั้น 
   ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ใน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือขอความเห็นชอบในการแจ้งความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ซ่ึงที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้
คณบดีทราบเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้มีความเหมาะสมและ
ไม่เกิดผลเสียต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จึงได้เสนอแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

/๑. ประธาน... 



-๙- 
 

 

    ๑. ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจมีการแจ้งคณบดีด้วยวาจาเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เท่านั้น ไม่ควรท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ที่
อาจจะไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของตนเอง 
    ๒. ควรมีการให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยได้พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    ๓. ประเด็นปัญหาในเรื่องที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นเรื่องเดิมๆ 
ซ้ าๆ ดังนั้น อาจมีการสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ เพื่อแจ้งให้คณบดีทราบ 
  

                      จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. รับทราบ  แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการแจ้งผลการประเมินให้ 
คณบดีทราบควรท าเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นเรื่องการปฏิบัติงานราชการ ทั้งนี้  ให้ก าหนดชั้นความลับ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

๒. มอบ กองการเจ้าหน้าที่  เสนอความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนวิธีการแจ้งผลการประเมินอีกครั้ง 
 
 

๔.๓ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบให้ก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/๔.๔ บุคลากร... 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน  ปี เวลา สถานที่ประชุม 
๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ๐๙.๓๐ น. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๓๐ น. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๓๐ น. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๓๐ น. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ๐๙.๓๐ น. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๓๐ น. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



-๑๐- 
 

   ๔.๔ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ด้วย 
คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายอภินันท์ ศรีศิริ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุน
ส่วนตัวและทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เนื่องจากส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้  การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๔    
 

   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
                     ๔.๕  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

              รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ราย  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
 
๑ 

เงินรายได้ 
พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ 
ฉัตรศรโีพธิ ์

 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
อาจารย ์
สาขาวิชานิติศาสตร ์
คณะนติิศาสตร ์

 
๔๔๕ 

 
๒๖,๕๖๐ 

 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘– 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ :  
๑. ตามค าสั่งที ่๓๓๓๓/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒. จ้างบุคคลทีม่ีอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

๒ นางสาวญชาภา 
ภัททิยพุทธพงษ์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคม ี
จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบด ี

๔๖๒ ๑๙,๕๐๐ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘– 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๗๗๑/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๓ นางสาวประวณีา 
วงศ์แก้ว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคม ี
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบด ี

๔๖๓ ๑๙,๕๐๐ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘– 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๗๗๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
/มติที่ประชุม... 



-๑๑- 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑  การประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ 
ส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งเทียบเท่า) 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕  และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๑๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดว่า 
  “ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงาน  หน้าที่ และความรับผิดชอบ  คุณภาพ  และความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ประจ า ทุกปี ดังนี้ 

(๑)  ให้ต้นสังกัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน  
๓ - ๕ คน ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

(๒) ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อย่างน้อยปีละครั้ง”  

  ซึ่งตามข้อ ๑๖ ของประกาศฯ ข้างต้นไม่ได้ระบุช่วงเวลาในการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  กองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาก าหนดปฏิทินในการด าเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศฯ “ให้
อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามมติ ก.บ.บ. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นตาม
ประกาศนี้  หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. วินิจฉัยชี้ขาด  และการวินิจฉัยของ 
ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด” 
   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตาม
มติ ก.บ.บ. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นตามประกาศนี้   
  หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. วินิจฉัยชี้ขาด  และการ
วินิจฉัยของ ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด” 
  ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน  หน้าที่ และความรับผิดชอบ  คุณภาพ  และความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 

/(๑) ให้ต้นสังกัด... 
 



-๑๒- 
 

 

(๑)  ให้ต้นสังกัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน  
๓ - ๕ คน ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

(๒) ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อย่างน้อยปีละครั้ง 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดปฏิทินในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ประเภทผู้บริหาร  
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ได้รับการ 

แต่งตั้งครบ ๑ ปี แล้ว กรณีต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ  จะก าหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในอย่างไร 
 
 

  ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นหลักเกณฑ์กลาง   
๒. ควรก าหนดเรื่องการน าผลการประเมินไปใช้ว่าส าหรับกรณีใดบ้าง เช่น  การเลื่อน 

เงินเดือนประจ าปี  หรือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในวาระถัดไปส าหรับผู้บริหารที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
๓. ควรแก้ไขประกาศ โดยก าหนดแยกเป็น ๒ กรณี คือ ๑) กรณีไม่เคยปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

นั้น ให้มีการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๖ เดือน  และ ๒) กรณีได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า..... ไม่ต้อง
ประเมินทดลองปฏิบัติงานอีก  

๔. ควรแก้ไขก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ตามข้อ ๑๖  
 
มติที่ประชุม  มอบ กองการเจ้าหน้าที่  ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง 

 
  ๕.๒  ขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าด ารงชีพเหมาจ่ายส าหรับผู้รับทุนกองทุน 

พัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  และนอกเวลาราชการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  และนอก
เวลาราชการ  เป็นผู้รับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และให้หารือคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการจ่ายค่าด ารงชีพว่าต้องจ่ายในอัตรา ๕,๐๐๐.- บาท  ต่อเดือน  เท่ากับผู้ที่ลาศึกษาเต็มเวลาหรือไม่ 

เนื่องจากตามข้อ ๓ (๑) (จ) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไข  การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ก าหนดให้จ่ายค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเหมาจ่ายส าหรับผู้รับทุนในอัตรา  ๕,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน  
ประกอบกับข้อ ๔ (๒)  ก าหนดให้ผู้รับทุนต้องลาศึกษาเต็มเวลา เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาของหลักสูตร   
 

/เว้นแต่... 
 



-๑๓- 
 

เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย และข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลให้ถือว่าเป็นที่สุด  
  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลว่ากรณีผู้รับทุนกองทุนพัฒนา
บุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนและนอกเวลาราชการ จะต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพในอัตราใด  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
อัตราค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพส าหรับผู้รับทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ภายใต้โครงการต่าง ๆ  กรณีรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก  ดังนี้ 
 

ชื่อทุน 
อัตราค่าด ารงชีพเหมาจ่ายต่อเดือน 

ผู้รับทุนประเภทอาจารย์ ผู้รับทุนประเภทบุคคลทั่วไป 
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน และ
โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ 

๔,๔๐๐.- บาท ๘,๘๐๐.- บาท 

โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและ
พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

 

- ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
๔,๔๐๐.- บาท 

- ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลา ๑๐,๐๐๐.- บาท 

๑๐,๐๐๐.-  บาท 
 
 

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

๘,๘๐๐.- บาท ๘,๘๐๐.- บาท 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๔,๔๐๐.- บาท - 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  การจัดสรรทุนการ 

ศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ฯลฯ   ฯลฯ 
  ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน 
   (๑)   การให้ทุนเพ่ือไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศให้ตามระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร แต่ไม่เกิน ๒ ปีในระดับปริญญาโท และไม่เกิน ๔ ปี ในระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรร 
ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข) ค่าหนังสือและตารา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจ่ายปีละ  

๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาโท และ ๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาเอก 
(ค) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด 
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพเหมาจ่ายในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
/ข้อ ๔... 

 



-๑๔- 
 

 
ข้อ ๔ เงื่อนไขและข้อผูกพันการรับทุน 
(๑)   ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้รับทุน ต้องไปศึกษาต่อภายใน ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้น

กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย ให้เป็นดุลยพินิจของ ก.พ.บ. 
(๒)   ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดโดยผู้รับทุนจะต้องศึกษาเต็มเวลา เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาของหลักสูตร  จะไม่
หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
 
ข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ถือว่าเป็นที่สุด 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับ
ขั้นตอน  
  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาโดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน  และลาศึกษานอกเวลาราชการ  เป็นผู้รับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ
ให้หารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจ่ายค่าด ารงชีพว่าต้องจ่ายในอัตรา ๕,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน  
เท่ากับผู้ที่ลาศึกษาเต็มเวลาหรือไม่ 
     
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการจ่ายค่าด ารงชีพของผู้รับทุน
กองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  และนอกเวลาราชการ 

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  การจัดสรรทุนการ ศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังกล่าว ก าหนดให้เฉพาะบุคลากรที่ลาศึกษาเต็มเวลา  คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นว่าบุคลากรที่ลาศึกษาบางเวลาจะไม่ได้รับค่าด ารงชีพ ดังนั้น  หากพิจารณาว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นอย่าง
มากจะต้องให้ได้รับทุน เห็นควรมอบ ก.พ.บ. ก าหนดหลักเกณฑ์ การยกเว้น ตามข้อ ๔ (๒) ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้บุคลากรที่ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  และนอกเวลาราชการได้รับ
ค่าด ารงชีพเหมาจ่าย เฉพาะรายท่ีได้รับอนุมัติแล้ว  และมอบ ก.พ.บ. ก าหนดหลักเกณฑ์ การยกเว้น ตามข้อ ๔ (๒) 
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสาย
วิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖… 
 



-๑๕- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑ เสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
การขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑  

  ตามความข้อ ๒๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดี       เป็นประธาน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     

           และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  เป็นกรรมการ  
   (๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 

(๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔)                    

ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ 
ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ 

แต่งตั้งใหม่อีกได ้
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีกรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน                    

สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
   ดังนั้น จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
จ านวนสองคน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการ 
จ านวนสองคน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คณบดีคณะบริหารศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

/๖.๒  ข้อบังคับ… 



-๑๖- 
 

๖.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้พิจารณา
เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 
๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑ และมีความเห็นให้เพิ่มเติมองค์ประกอบการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
การต่อเวลาราชการตามข้อ ๙(๓) ดังนี้ 

 

มติ กบบ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย 
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย 
    (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                        เป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  อธิการบดี    เป็นรองประธานกรรมการ 
    (๓)  คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวนสองคน
                เป็นกรรมการ 
    (๔)  รองอธิการบดี จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
                       ฯลฯ     ฯลฯ 

 
- ข้อ ๙(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวนสามคน 
                            เป็นกรรมการ 
 

 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๖.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับ 

ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความ 
 

/เห็นชอบ... 



-๑๗- 
 

 
เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัตินั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑  
   ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการแก้ไขค าสั่งจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในส่วนของอัตราค่าจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 

จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได ้พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๖.๔ การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายนายประจักษ์ จันทร์ตรี  
   

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
นายประจักษ์ จันทร์ตรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ แสดง
ความประสงค์ขอเปลี่ยนต าแหน่งจากเดิม ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ เป็นต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ต่อคณะวิทยาศาสตร์เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และมหาวิทยาลัยรับเรื่องเมื่อวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๓  
   การเปลี่ยนต าแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกรอบของต าแหน่ง อันดับ
เงินเดือน และจ านวนของข้าราชการที่พึงมีตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
   มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งของนาย
ประจักษ์ จันทร์ตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และคณะวิทยาศาสตร์แจ้งมติคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบให้ 
นายประจักษ์ จันทร์ตรีเปลี่ยนต าแหน่งฯ ได้ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕   
   แต่การด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งให้นายประจักษ์ 
จันทร์ตรี เนื่องจากมีข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจาก  

๑. ก.พ.อ. ได้มีการออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับ 

ต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  
  ๒. มหาวิทยาลัยปรับเข้าสู่ระบบการจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) เมื่อ 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓  

   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งของ นายประจักษ์ จันทร์ตรี ตามแนวทางที่ ๑ คือ ด าเนินการตาม 

 

/หลักเกณฑ…์ 



-๑๘- 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเดิม เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานก่อน
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยล าดับ
เหตุการณ์ชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าของการก าหนดกรอบอัตราก าลังและการด าเนินการ หาก สกอ. พิจารณาแล้วเห็น
ว่าด าเนินการได้มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่หาก สกอ. พิจารณาแล้วไม่สามารถด าเนินการ
ได้ ให้สอบถามเจ้าตัวว่าประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่ 

   สกอ. ได้ตอบข้อหารือกรณีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย
นายประจักษ์ จันทร์ตรี แล้วรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สาระส าคัญ 
ดังนี้ 

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัด
โอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก าหนดไว้ว่า การเปลี่ยนต าแหน่งฯ 
ต้องเป็นไปตามกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวนข้าราชการที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา การ
เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ท าได้ทุกกรณี ทั้งต าแหน่งที่มีคนครอง ต าแหน่งว่างมีเงินและ
ไม่มีเงิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยกรณีการเปลี่ยนระดับต าแหน่ง ให้เปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบ
ของสายงาน คือ ระดับ ๓-๖ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอเปลี่ยนต าแหน่ง โดยได้ก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งไว้แล้วก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับ
ใช้ มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .พ.อ. ก าหนดไว้ตามระบบ
บริหารงานบุคคลเดิม แต่หากเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งไว้ก่อนวันดังกล่าว และ
กระบวนการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ ฉบับใหม่ 
   เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/
๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่มีมติ เห็นชอบเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดให้มีต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ในคณะวิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ส านักวิทยบริการ 
เป็นต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตัดโอนมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบ คือ ระดับ ๓-๖) 
และยังไม่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินค่างานของต าแหน่งเพื่อก าหนดกรอบระดับต าแหน่งดังกล่าวเป็นระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น  (ระดับ ๘) ดังนั้น ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงยังไม่มีกรอบต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ช านาญการ แต่อย่างใด หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งและก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวต่อไป มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และ
การตัดโอนต าแหน่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ ก็ได้ก าหนดไว้สอดคล้องกันว่า 
ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
   ส าหรับประเด็นที่หารือว่า มหาวิทยาลัยสามารถน ากรอบต าแหน่งที่บุคคลผู้ยื่นขอเปลี่ยน
ต าแหน่งครองอยู่ คือ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ช านาญการ (ปัจจุบันคือระดับช านาญงานพิเศษ) 
มาใช้ในการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่นั้น  ขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการ
เปลี่ยนต าแหน่งได้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอน
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
 

/วิธีการ... 



-๑๙- 
 
 

วิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งก าหนดไว้ว่า การเปลี่ยนประเภทต าแหน่งกรณีต าแหน่งที่ มีคนครอง ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
เริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ ให้
ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ และวันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง ต้องมีผลไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติ ตามข้อ ๘ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องดังกล่าว  
   ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 
   จากการพิจารณาการตอบข้อหารือของ สกอ. และการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่าน
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนต าแหน่งของนายประจักษ์ จันทร์ตรี จากต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘  
ระดับ ๘ เป็นต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ตามระบบการบริหารงานบุคคลเดิม ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะรับเรื่องการขอเปลี่ยนต าแหน่งก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ (ระบบบริหารงานบุคคลใหม่) เนื่องจากไม่มีการก าหนดกรอบของต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนวันที่ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนต าแหน่ง
และก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น กระบวนการพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจึงต้อง
ด าเนินการตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอน
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๒. การน ากรอบต าแหน่งที่บุคคลผู้ยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่งครองอยู่ คือ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 

วิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ช านาญการ (ปัจจุบันคือระดับช านาญงานพิเศษ) มาใช้ในการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ สามารถด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการ
ตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  กล่าวโดยสรุปคือ การเปลี่ ยนต าแหน่งของนายประจักษ์  จันทร์ตรี  เป็นต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ สามารถด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ดังนั้น การขอเปลี่ยนต าแหน่งของนายประจักษ์ จันทร์ตรี มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาใหม่ คือ  
๑. ตามความข้อ ๑๐ ก (๒) ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน 

ประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดไว้ว่า “การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ด ารงต าแหน่งในระดับเริ่มต้น
ของต าแหน่งประเภทนั้นๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ ให้ได้รับเงินเดือน
ไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ  

      กรณี นายประจักษ์ จันทร์ตรี จะเป็นการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับ
ต าแหน่ง จากเดิม ต าแหน่งประเภททั่วไป ชื่อต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับช านาญงานพิเศษ ขอเปลี่ยนเป็น 
ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ       

/๒. ตามความข้อ ๘... 



-๒๐- 
 

    
๒. ตามความข้อ ๘ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท

ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดไว้ว่า “วันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง  
การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ” 

  ๓. ตามความข้อ ๑๑ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดไว้ว่า “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งและการเปลี่ยนระดับต าแหน่งของบุคลากร ให้ ก .บ.บ. เป็นผู้ก าหนด โดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย” 

  ๔. ตามความข้อ ๑๖ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีทีมีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง เปลี่ยน
ระดับต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้” 

  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัด
โอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
   ๒. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการ
ตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยน 

ระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ๔.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยน 

ประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับ
ขั้นตอน 

    -  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบข้อหารือกรณีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. การเปลี่ยนต าแหน่งของนายประจักษ์ จันทร์ตรี ให้ด าเนินการตามการตอบข้อหารือของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ต้องด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี และคณะวิทยาศาสตร์ทราบถึงการ
ตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิจารณาทบทวนการขอเปลี่ยนต าแหน่ง หากประสงค์จะ
ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ต้องด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง 
และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งข้อบังคับฯ และประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง 

/มติที่ประชุม... 



-๒๑- 
 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้   
   ๑.  เห็นชอบตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. ให้แจ้งความเห็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ นายประจักษ์  
จันทร์ตรี ทราบ   

 
   ๖.๕  ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติให้ นายแพทย์ณัฐพล  สีดาพันธุ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาอายุรศาสตร์  ณ  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๒ เดือน ๑๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยทุนอุดหนุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๔๕๖  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

  เนื่องจาก  นายแพทย์ณัฐพล  สีดาพันธุ์   บรรจุเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ปัจจุบันยัง
ไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ  ประกอบกับปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาภายในประเทศเกินอัตราร้อยละ ๒๐  ของจ านวนอาจารย์ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  
แต่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  มีความจ าเป็นต้องส่งไปศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะให้สูงขึ้น  
อันจะสามารถให้บริการตรวจรักษาและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและให้บริการที่ดีต่อไป  ประกอบกับปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  มีแผนการเปิดให้บริการระดับทุติยภูมิ  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดให้มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักได้แก่  
สาขาสูติศาสตร์  ศัลยศาสตร์  อายุรศาสตร์  กุมารเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์ออร์โฮปิติกส์  และวิสัญญีแพทย์  ซึ่ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางในสาขาอายุรศาสตร์  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้บุคลากรลาศึกษา
ต่อ  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อการจัดการเรียนการสอนและวิจัยที่มีคุณภาพ  ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ 
   ซึ่งตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดว่า  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตราก าลังที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป” ซึ่งน ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม  ประกอบกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  
๒๕๔๘  มีมติว่า  กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ  ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จะเปิดโรงพยาบาล และบุคคลดังกล่าวเป็นนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑ คณะกรรมการประจ าคณะ
จึงมีความเห็นว่าเห็นควรสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวศึกษาต่อ เพ่ือให้ทันต่อการเปิดโรงพยาบาล จึงขออนุมัติให้ลาศึกษา 
โดยที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 



-๒๒- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดว่า  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตราก าลังที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  โดยให้พิจารณา
อนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
เว้นแต่ในกรณีทีม่ีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป” ซึ่งน ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 ๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘   
ก าหนดว่า  กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ  ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

                                         
     (นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)                (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
         บุคลากรปฏิบัติการ               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑/๒๕๕๙   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


