
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมบุณฑริก  ชั้น ๒  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จติต์เจริญ 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. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๑๐. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร 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. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี กรรมการและ 
      และวิเทศสัมพันธ์  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ ติดภารกิจ  
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แสวง  วัชระธนกิจ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๑ 
๒. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

/๓. นายอภิชาติ... 
 



-๒- 
 

 
๓. นายอภิชาติ  ธรรมแสง   บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่   
๔. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ ๕.  
๕. นางกาญจนา  สาธร   บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑  การจัดสรรงบประมาณส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 
  ประธาน  แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่าได้รับแจ้งจากผู้แทนส านักงบประมาณที่มา 
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการบริหารงบประมาณส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้มงวด  
มากขึ้น  ในการของบประมาณจะต้องชี้แจงรายละเอียด ชื่อบุคคล เลขที่ ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินสมทบประกันสังคม จะไม่ได้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั้งก้อนเหมือนเดิม จึงมอบกองแผนงานและ
กองการเจ้าหน้าที่ ส ารวจจ านวนและรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือเตรียม
จัดท าข้อมูลในการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  
วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    เสนอที่ประชุมพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วาระพิเศษ  วันอังคารที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๓... 
 



-๓- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณหน่วยช่ัวโมงภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง 
อาจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... นั้น 
    กองการเจ้าหน้าที่  ได้ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามมติที่ประชุม รวมทั้งได้
ปรับแก้ไขตามที่ได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว สรุปได้ดังนี้   
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ 

   ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งด ารงต าแหน่งวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้ 
   (๑) ภาระงานสอน 
   (๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน 
   (๓) ภาระงานบริการวิชาการ 
   (๔) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   (๕) ภาระงานอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนภาระ
งานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตาม (๑) ถึง 
(๕) และวิธีการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของแต่ละสถาบัน 

   ข้อ ๖ ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการจะต้องมีภาระงานขั้นต่ าไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละสามสิบห้าหน่วยชั่วโมง โดยก าหนด
สัดส่วนภาระงาน ดังนี้ 
   (๑) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของหน่วย
ชั่วโมงภาระงาน 
   (๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไม่น้อยกว่า  ร้อย
ละสิบของหน่วยชั่วโมงภาระงาน 
   (๓ ) ภ า ร ะ ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของหน่วยชั่วโมงภาระ
งาน 
   (๔) ภาระงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หรือส่วนราชการภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของหน่วย
ชั่วโมงภาระงาน 
   ให้ส่วนราชการก าหนดสัดส่วนภาระงานด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ทุกด้านตามข้อ 
(๑) ถึงข้อ (๔) รวมกันคิดเป็นร้อยละร้อยของหน่วยชั่วโมง
ภาระงาน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้จัดท า
เป็นประกาศของส่วนราชการ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ   

 

 
 
 
 



-๔- 
 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ 

    การก าหนดสัดส่วนภาระงานให้ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการตาม
ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องมีภาระงานและสัดส่วนไม่ต่ ากว่าที่
ก าหนดในวรรคหนึ่ง โดยการท าข้อตกลงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 
และรอบครึ่งปีหลังให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 

   ข้อ ๗ วิธีคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต้องมี
ภาระงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณหน่วย
ชั่วโมงภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
   ส่วนราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีค านวณ
หน่วยชั่วโมงภาระงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการได้แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ 
ให้จัดท าเป็นประกาศของส่วนราชการ และแจ้งให้บุคลากร
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ   

   ข้อ ๕ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดผลงาน
ทางวิชาการ โดยค านึงถึงความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของแต่ละสถาบัน โดยผลงานทางวิชาการ
ที่ก าหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

   ข้อ ๙ ผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคล ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของ ก.พ.อ. ดังนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  
   (๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยผลงานนั้นเป็นส่วน
หนึ่ งของการปฏิบัติหน้ าที่  ตามภาระงานซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได ้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ก.พ.อ.   
   (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด  
   (๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ ได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
   (๕) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงบทความทางวิชาการ ได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  



-๕- 
 

 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ 

    ข้อ ๑๐ ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ตามข้อ ๙ ดังนี้ 
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๕) 
อย่างน้อย ๑ ชิ้น 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๔) 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น 
   (๓) ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๔) 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น และผลงานอย่างน้อย ๑ ชิ้น ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามเกณฑ์การเผยแพร่
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

   ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม
มาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาอาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้
ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และอาจก าหนด
มาตรฐานภาระงานที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้
ข้างต้นก็ได ้

   ข้อ ๘ ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ ให้ได้รับการลดหรือยกเว้นภาระงาน ตามข้อ ๖ 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  อธิการบดี         ร้อยละร้อย 
   (๒)  รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ        ร้อยละแปดสิบ 
   (๓)  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  หรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   
ร้อยละหกสิบ 

 
 
 
 
 



-๖- 
 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ 

ไม่มีในประกาศ ก.พ.อ.ฯ    ข้อ ๑๑ ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ให้มีภาระงาน 
จ านวนหน่วยชั่วโมงภาระงาน และอาจให้มผีลงานวิชาการ 
ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง 
   ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจัดให้มีระบบ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามภาระงานด้านวิชาการ
ของบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ    
   ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการน าข้อมูลภาระ
งานและผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการมา
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพ่ิมค่าจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 

 
   แต่ เนื่องจากที่ประชุมยังไม่ ได้ พิจารณาก าหนดวิธีการคิดภาระงาน ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาก าหนด
วิธีการคิดภาระงาน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ดังกล่าว  
 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒.๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒.๒ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๓. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 - (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  พ.ศ. .... 
    

/ประเด็นเสนอ... 
 

   



-๗- 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
       จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวิธีการ

คิดภาระงาน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘   

  ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เห็นควรแก้ไขชื่อข้อบังคับ จากเดิม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  

การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  พ.ศ. .... 
แก้ไขเป็น  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

๒. วิธีคิดภาระงานให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ. ก าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีการคิดภาระงานส าหรับภาระงานที่ทุกส่วนราชการมีลักษณะร่วมกัน ทั้งนี้  ให้จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ  ส าหรับภาระงานที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละ          
ส่วนราชการ  ให้ส่วนราชการโดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ. ก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและ
แผนพัฒนาของส่วนราชการ โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ให้จัดท าเป็นประกาศของส่วนราชการ และ
แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

๓. เห็นควรเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล คือ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศตามข้อ ๗  
วรรคหนึ่ง และให้ส่วนราชการจัดท าประกาศตามข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๗ วรรคสอง เพ่ือใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ต่อไป  ส าหรับวิธีการคิด
ภาระงาน มอบ กองการเจ้าหน้าที่ น าความเห็นของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแนวทางในการ
พิจารณา และเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป   
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ จะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือให้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งในวาระต่อไป  
   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ือ 
พิจารณาก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 

/๒. รับฟังความคิดเห็น... 
 



-๘- 
 

 
                    ๒.  รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้ก าหนดแบบฟอร์มให้บุคลากรในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล และประมวล
ความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
  ๓. คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
  ๔. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ในวันที่ ๑๕  ธันวาคม 
๒๕๕๘ ณ ส านักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้น การเสนอชื่อล่วงหน้า
ส าหรับผู้ที่ไปราชการหรือลาราชการในวันที่เสนอชื่อ โดยส่งใบเสนอชื่อที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการไปราชการและลาราชการ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  

 ๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๒ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือ 
       - เปิดกล่องเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
และตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ประกอบ 
       - พิจารณาการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
   ๖. ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนด าเนินงาน ในวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่  โดย
บุคลากรในคณะสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้ ทั้งนี้ การตั้งค าถามหรือตอบข้อซักถาม จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการสรรหาฯ  
   ๗. ประชุมกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ๘. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับต าแหน่งคณบดี ในวันที่  
๓๐ มกราคม ๒๕๕๙   

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วยคณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายทวีศักดิ์  วิยะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาพืชสวน  ณ 
University of Putra Malaysia (UPM)  ประเทศมาเลเซีย  ด้วยทุน SEARCA และทุนส่วนตัว  รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เนื่องจากส าเร็จการศึกษา 

๒. คณะเภสัชศาสตร์  ขออนุมัติให้ นายทวนธน  บุญลือ พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัช
ศาสตร์ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว
และอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์ 

/ทั้งนี.้.. 



-๙- 
 

   
ทั้งนี้  การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของทั้ง  ๒  ราย  เป็นไปตามมติ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๔    
 

   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
                           ๔.๓ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๙ ราย จึงเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
 
๑ 

เงินรายได้ 
นางสาวสุวิษา   
ผิวทอง 

 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 
(ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร) 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

 
๕๐๘ 

 
๑๙,๕๐๐ 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๐๑๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๒ นางสาวสุพัตรา  
สิทธิแสงชัย  

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 
จากสถาบันราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

นักวิชาการเงินและบญัชี
ปฏิบัติการ  
ส านักงานเลขานุการ  
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข  

๕๐๙ ๑๙,๕๐๐ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๐๑๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๓ นายสมบตัิ  
หลักบุญ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการ 
คณะวิทยาศาสตร ์

๕๙๙ ๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๒๙๗๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๔ น.ส.เมทินี  
นิลวันด ี

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 
จากวิทยาลัยการอาชีพ 
วารินช าราบ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบตัิงาน 
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

๘๒ ๑๓,๒๖๐ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๑๑๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 



-๑๐- 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
๕ น.ส.ศิริพร  

ความสวสัดิ ์
บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักวิชาวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการ 
คณะวิทยาศาสตร ์

๔๔๔ ๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๑๕๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๖ น.ส.สริิวรญัญา 
ศรีษาค ากุลวัฒน ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย-ี
สุรนาร ี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร ์

๓๖๓ ๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๗ นายขวัญฟ้า  
มหาสิทธ์ิ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
ภาควิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร ์

๓๘๑ ๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๘ น.ส.พิศิชานันท์  
ศรีสุวรรณ ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคม ี
จากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร ์

๔๒๕ ๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๙ นายศิวรักษ์  
จันโท 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์
จากมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 
ภาควิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร ์

๔๒๖ ๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

๑๐ นายวีระพงษ ์
สุวรรณเพญ็ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๙๖ ๑๔,๙๕๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๒๙๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๑๑ นายสุรพล 
ไชยชนะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๙๕ ๑๔,๙๕๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๒๙๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
๑๒ 

เงินงบประมาณ 
นายบุญชู ภูศร ี

 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาไทยศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก 
คณะศลิปศาสตร ์

 
๓๕๐ 

 
๒๙,๔๐๐ 

 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๓๒๐๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๘    
(เป็นนกัเรียนทุน) 
 



-๑๑- 
 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
๑๓ นายณฐพล  

ทองปลิว 
Doctor of Philosophy 
Wageningen University 
จากราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด ์

อาจารย ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร ์

๔๑๔ ๒๙,๔๐๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ 
หมายเหตุ : ตาม
ค าสั่งที่ ๓๒๒๐/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๘    
(เป็นนกัเรียนทุน) 

 
๑๔ 

เงินงบประมาณ 
นายจักรกฤษ   
บุษพันธ ์

 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
เภสัชศาสตร ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
เภสัชกรปฏิบัติการ 
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

 
๔๖๔ 

 
๒๒,๗๕๐ 

 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ : ตาม
ค าสั่งที่ ๓๐๒๒/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๑๕ นางสาวเพชรลดา  
อาชวานันทกุล  

แพทยศาสตรบัณฑิต 
แพทยศาสตร ์
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 
                  

๔๑๗ ๒๕,๒๓๐ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ : ตาม
ค าสั่งที่ ๓๐๑๙/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๑๖ นายณวัฒน์ 
โอฬารสกลุชัย  

แพทยศาสตรบัณฑิต 
แพทยศาสตร ์
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์                 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

๔๑๘ ๒๕,๒๓๐ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ : ตาม
ค าสั่งที่ ๓๐๒๐/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๑๗ พญ.ปรมาภรณ ์
ภาสตโรจน ์

แพทยศาสตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย ์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

๔๖๕ ๓๗,๕๓๐ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ : ตาม
ค าสั่งที่ ๓๐๒๓/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๑๘ นพ.ภาณุวัตร 
สุธรรมวงศ์ 

แพทยศาสตรบัณฑิต 
แพทยศาสตร ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

อาจารย ์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

๔๖๖ ๒๗,๘๒๐ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ : ตาม
ค าสั่งที่ ๓๐๒๓/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 



-๑๒- 
 

 
จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
                            ๔.๔  พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน ๔ ราย จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑. นางสาวโสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือกลับภูมิล าเนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ตามค าสั่งที่ ๓๐๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๘) 

๒. นางสาวชรชล สัชฌบดี พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ (ตามค าสั่งที่ ๓๐๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

๓. แพทย์หญิงธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน 
รายได ้ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจาก
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกลับภูมิล าเนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ตามค าสั่งที่ ๓๐๓๓/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

๔. นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่ง 
บรรณารักษ์  ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์  ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือรับราชการครู ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ตามค าสั่งที่ ๓๒๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๔.๕   การอนุมัติ... 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
๑๙ พญ.สุวรรณ ี

ธนสังข์นุชิต 
แพทยศาสตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

อาจารย ์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์             
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

๔๖๗ ๒๖,๔๙๐ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ : ตาม
ค าสั่งที่ ๓๐๒๓/
๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 



-๑๓- 
 

   ๔.๕   การอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้าย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่
ส่วนราชการอ่ืน จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ประเภท/ต าแหน่ง/

อัตราเงินเดือน 
ส่วนราชการ ส่วนราชการที่รับโอน ต้ังแต่วันที่ 

๑ นางอรทัย  
เลียงจินดาถาวร 

ประเภท วิชาการ 

ต าแหน่ง  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ต าแหน่งเลขที ่ ๒๓๕ 

อัตราเงินเดือน 
- ๓๗,๙๙๐ บาท 

คณะรัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธาน ี

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒ นายศักดิ์ชาย 
สิกขา 

ประเภท วิชาการ 

ต าแหน่ง  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ต าแหน่งเลขที ่ ๑๙๘ 

อัตราเงินเดือน 
๕๓,๘๖๐ บาท 

คณะศลิปประยุกต์ 
และการออกแบบ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๓ นางประทับใจ 
สิกขา 

ประเภท วิชาการ 

ต าแหน่ง  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ต าแหน่งเลขที ่ ๕๑๘ 

อัตราเงินเดือน 
๔๑,๐๕๐ บาท 

คณะศลิปประยุกต์ 
และการออกแบบ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  ๕.๑  ขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ราย นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์ 
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๑๒๙๒๙  
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  

/เนื่องจาก... 



-๑๔- 
 

 

   เนื่องจากเดิม นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียน การสอน
จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๒)  โดยมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ และได้ผ่านการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ (เอกสาร
หมายเลข ๓) ซึ่งเป็นไปตามความในข้อ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การทดลองปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ก าหนดว่า “ให้ผู้ที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี โดยให้มีเวลาท าการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา” 

   ต่อมา นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือดูแลครอบครัว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) จากนั้น คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เพ่ือทดแทนอัตราที่ลาออก ซึ่ง    
นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา มาสมัครสอบและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  
(เอกสารหมายเลข ๕) 

    ในการดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ จึงขอหารือว่ากรณี นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา จะต้อง
เข้าสู่กระบวนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอีกครั้งหรือไม่ เนื่องจาก ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามที่คณะศิลปศาสตร์ขอหารือมา และตามความในข้อ ๖ 
ของประกาศดังกล่าว ก าหนดว่า  “ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็น
ที่สุด”  

อนึ่ง กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. ประวัติการรับราชการ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา  

 
 

ล าดับที ่ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๑ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร  

ตั้งแต่วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจา้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

๒ จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประเมินทดลองปฏิบตัิงานต่อให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ที่ ๑๙๕๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจา้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

๓ ผ่านการทดลองปฏิบัติงานท าสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานต่อ 

เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
และใหท้ าสญัญาจ้างต่อ ๒ ปี 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ที่ ๑๑๓๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ให้พนักงาน
มหาวิทยาลยัที่ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานท าสญัญาจา้งปฏิบัติงานต่อ 



-๑๕- 
 

 
ล าดับที ่ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

๔ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง อนุญาตให้
พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจาก
ราชการ 

๔ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร 

ตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ที่ ๒๕๖๗/๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลยั (เงินงบประมาณ) 

 
   ๒. ความเห็นกองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี 
           -  นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา  ได้ทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร  และผ่าน
การทดลองปฏิบัติงาน  โดยให้ต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา ๒ ปี  ตั้งแต่วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  ต่อมาลาออกจาก
ราชการและบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งเดิม เลขที่ต าแหน่ง และสังกัดเดิม การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่เดิม  จึงถือเป็นต าแหน่งประเภทเดียวกัน  และสายงานเดียวกัน 
   แต่เนื่องจากในข้อ ๘ ของประกาศ ก าหนดไว้เฉพาะกรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ที่ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องได้  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัยชี้ขาด 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   ๑. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๑๒๙๒๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอหารือ
เกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๗ ลงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
เรื่องการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๓. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑๓๒/๒๕๕๘ ลงวนัที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานต่อ 
   ๔. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๘ ลงวนัที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
   ๕. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕๖๗/๒๕๕๘ ลงวนัที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 
     

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการประเมินทดลองปฏิบัติงาน กรณี นายณัฐสิทธิ์  

วงศ์จันทา พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลป
ศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร  ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานอีกครั้งหรือไม่ 

/ที่ประชุม... 



-๑๖- 
 

 
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ว่าเนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้สิ้นสุดสถานะ 

พนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้ว  เมื่อมีการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงานตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
มติที่ประชุม  ด าเนินการประเมินทดลองปฏิบัติงานตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 
๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
ตามท่ีได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงก าหนดการประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นทุกวันอังคาร
สัปดาห์ที่สามของเดือน    

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เห็นควรก าหนดการประชุมเป็นสัปดาห์ที่สอง 
ของเดือน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่และส านักงานสภามหาวิทยาลัย สามารถน าเสนอเรื่องต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทันตามก าหนด 
 
มติที่ประชุม  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นทุก
วันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน  ดังน้ 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ปี 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๑๗- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ตามประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ เรื่อง ข้อก าหนดและก าหนดการ
จัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้ บริหาร 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้มีการจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเดือนกันยายน นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ได้ด าเนินการจัดการทดสอบความรู้ 
ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ มี
มติรับรองผลการทดสอบในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  

ดังนั้น ขอรายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. จ านวนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ แยกตาม 
ประเภทต าแหน่ง 

ล าดับ ประเภทต าแหน่ง จ านวน (คน) 
๑ ประเภททั่วไป ๑๒ 
๒ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ๔ 
๓ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ๖๙ 

รวมทั้งสิ้น ๘๕ 
 
๒. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ แยกตามรายด้าน 
 

ด้าน 
ผู้สมัคร

สอบ (คน) 
ผู้เข้าสอบ 

(คน) 
ผู้สอบผ่าน 

(คน) 
ผู้สอบไม่ผ่าน(คน) 

ความรู้ความสามารถฯ ๑๐ ๗ (๗๐%) ๗ (๑๐๐ %) - 
ความรู้เรื่องกฎหมายฯ ๑๐ ๗ (๗๐ %) ๗ (๑๐๐ %) - 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ ๑๓ ๑๑ (๘๔.๖๒%) ๑๐ (๙๐.๙๑%) ๑ (๙.๐๙%) 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๗๐ ๖๒ (๘๘.๕๗ %) ๒๓ (๖๕.๗๑%) 
(จากผู้สอบสัมภาษณ์ 

๓๕ คน) 

๑๒ (๓๔.๒๙%) 
(จากผู้สอบ

สัมภาษณ์ ๓๕ คน) 
ทักษะการค านวณ ๓๕ ๒๘ (๘๐%) ๑๖ (๕๗.๑๔%) ๑๒ (๔๒.๘๖%) 
ทักษะการจัดการข้อข้อมูล ๑๓ ๑๐ (๗๖.๙๒%) ๑๐ (๑๐๐%) - 

จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/๖.๒  แนวทาง… 



-๑๘- 
 

   ๖.๒  แนวทางการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๕๙ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติมอบ
กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งฯ ต่อ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณานั้น  

กองการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับการ 
จัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งฯ ดังนี้ 

๑. กลุ่มผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานสังกัดส านักงานอธิการบดี และหัวหน้า 
ส านักงานเลขานุการคณะ/ส านัก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

๒. กลุ่มผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ทั้ง ๖ ด้าน เมื่อวันที่  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี  (เอกสารหมายเลข ๒) 

๓. คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลจากการประชุม
ของกลุ่มต่างๆ และได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

 ๓.๑ ควรมีการทบทวนระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ของแต่ละต าแหน่งให้เหมาะสมมากขึ้น 

 ๓.๒ ควรมีการทบทวนรายละเอียดและขอบเขตเนื้อหาความรู้ความสามารถและ 
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภททั่วไปทั่วไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น 

 ๓.๓ ควรจัดหลักสูตรฝึกอบรม และจัดให้มีการจัดการทดสอบก่อนและหลังการ 
ฝึกอบรม กรณีที่ผ่านการทดสอบก่อนฝึกอบรม ถือว่าเป็นผู้ผ่านมีความรู้ความสามารถและทักษะ โดยได้รับใบ
ประกาศฯ และไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถเก็บผลการทดสอบไว้ได้ ๒ ปี 

 ๓.๔ ควรวิ เคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดทดสอบและการจัดฝึกอบรม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบ และก าหนดจ านวนครั้งในการทดสอบ โดยอย่างน้อย
มีการทดสอบจ านวน ๑ ครั้ง 

 ๓.๕ ระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้ 
 ๑) ด้านความรู้ความสามารถฯ และความรู้เรื่องกฎหมายฯ เป็นการอบรม 

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะตามขอบเขตของเนื้อหาที่ก าหนด จ านวนการฝึกอบรม จ านวน ๒๐ 
ชม. และจัดให้มีการทดสอบโดยการสัมภาษณ์  

 ๒) ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑๘ ชม.  
 ๓) ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  จ านวน ๓๐ ชม.   
 ๔) ด้านทักษะการค านวณ   จ านวน ๒๐ ชม 
 ๕) ด้านทักษะการจัดการข้อมูล  จ านวน ๑๘ ชม.  
    (เอกสารหมายเลข ๓) 

/ผลการพิจารณา... 



-๑๙- 
 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง
ตามล าดับขั้นตอน 

- คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. กลุ่มผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานสังกัดส านักงานอธิการบดี และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะ/ส านัก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี   

๒. กลุ่มผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ทั้ง ๖ ด้าน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี    

๓. คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  

๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางการจัดการทดสอบ

ความรู้ความสามารถและทักษะฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
 

๖.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. … 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา 
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการต่อเวลาราชการส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบหมายให้ส านักงานกฎหมายนิติการตรวจสอบ  ร่างประกาศวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .....  กองการเจ้าหน้าที่ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอให้ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ และท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายเพ่ือตรวจสอบ และได้มีความเห็นดังนี้ 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้ 
 

มติ กบบ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ หลักเกณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
๑. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ไม่เป็นผู้บุคคลที่ถูกลงโทษทางวินัย 

 
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยดา้นกฎหมาย มีความเห็นให้ปรับ
เป็น “ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามความในมาตรา ๗(ข) 
แห่งพระราชบัญญตัิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 



-๒๐- 
 

 
 

มติ กบบ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ หลักเกณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
๒. ก าหนดวิธีการ แบบ และระยะเวลาด าเนินการ 
 - คณะที่ประสงค์ต่อเวลาราชการให้กับข้าราชการที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๑ ต้องด าเนินการดังนี้ 
  (๑) คณะตรวจสอบแผนอัตราก าลัง ๔ ปี โดยให้พิจารณา
ถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความขาดแคลน 
และความจ าเป็น เพื่อมาก าหนดจ านวนข้าราชการที่คณะจะ
ประสงค์ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณนั้น 
   (๒)  คณะต้องก าหนดขอบเขตและภาระงานที่ จะ
มอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการปฏิบัติ
ในระยะเวลา ๕ ปี ให้ชัดเจน 
(๓)  ข้าราชการที่ขอให้ต่อเวลาราชการจะต้องแสดงความ
จ านงในการขอต่อเวลาราชการตามแบบ ก.พ.อ ๑ (เอกสาร
หมายเลข ๑) และแสดงภาระงานผลงานทางวิชาการตาม
แบบ ก.พ.อ. ๒ (เอกสารหมายเลข ๒) 
   (๔)  คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของข้าราชการที่ขอต่อเวลาราชการตามข้อ ๖ ให้
น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปีที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ    

 
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย มีความเห็นให้ปรับ
หลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๒ (๔) เป็น “ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
ของปีที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ 

  
๒. ให้น าหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ.  

มาก าหนดเป็นข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. …”  และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอหลักเกณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลงและ     
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. … เพ่ือให้กรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาและเสนอ    
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 

/ที่ประชุม... 
 



-๒๑- 
 

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เห็นควรแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังนี้  

 
ล าดับที่ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 

๑ ชื่อข้อบังคับฯ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย   
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ร า ช ก า ร ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานีตามประกาศ
คณ ะก ร รม ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร พล เ รื อน ใ น
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ พ.ศ. … 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 
 

๒ ข้อ ๔ ค านิยาม 
๒.๑  แก้ไขข้อความ 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มี ฐ า น ะ เ ที ย บ เ ท่ า ค ณ ะ ที่ จั ด ตั้ ง ต า ม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และให้หมายความ
รวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ซึ่ ง จั ดตั้ ง ขึ้ น โ ด ยสภามหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒.๒ ตัดค านิยาม  ดังนี้ 
      (๑)  “คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลา
ร า ช ก า ร ใ ห้ แ ก่ ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      (๒ )  “ผู้ ไ ด้ รั บการต่อ เ วลาราชการ” 
หมายความว่า ข้าราชการต าแหน่งวิชาการที่
ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและได้รับ
ค าสั่ ง ให้ รับราชการต่อไปได้จนถึ งวันสิ้ น
ปีงบประมาณที่ผู้ นั้ นอายุครบหกสิบห้ าปี
บริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
“คณะ” หมายความว่า คณะและวิทยาลัย ที่
จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.  ๒๕๓๗ และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม และให้
หมายความรวมถึงคณะที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
ตัดค านิยาม “คณะกรรมการ” “ผู้ได้รับการต่อ
เวลาราชการ” “การต่อเวลาราชการ”  และ
“คณาจารย์” 

 
 



-๒๒- 
 

ล าดับที่ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 
      (๓)  “การต่อเวลาราชการ” หมายความว่า 

การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ( ๔ )  “ค ณ า จ า ร ย์ ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 
ข้าราชการต าแหน่งวิชาการ 

 

๓ ข้อ ๖ คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับการ
พิจารณาให้ต่อเวลาราชการ 
        (๑ )  เป็นผู้ มี ผลการประเมินปฏิบัติ
ราชการย้อนหลังสามปีงบประมาณ ก่อนวันยื่น
เรื่องโดยแต่ละรอบผลการประเมินอยู่ระดับดี
มากขึ้นไป  
        (๒) ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
ความในมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๓) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการ
ตรวจสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์จากสถาบัน
ข อ ง รั ฐ รั บ ร อ ง แ ล ะ รั บ ร อ ง ไ ว้ ภ า ย ใ น
ปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุ
ราชการ  

 
 
        (๑) ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
ความในมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
        (๒) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผ่านการ
ตรวจสุขภาพและต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือจากสถานพยาบาล
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ภายในสามสิบวันก่อน
วันยื่นเรื่อง  
        (๓) เป็นผู้มีผลการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการย้อนหลังสามปี(หกรอบการประเมิน) 
ก่อนวันยื่นเรื่องโดยแต่ละรอบผลการประเมินอยู่
ระดับดีมากข้ึนไป  

๔ ข้อ ๘   
คณะที่ประสงค์ต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
      (๑)  คณะตรวจสอบแผนอัตราก าลังสี่ปี 
โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ความขาดแคลนและความจ าเป็น 
เพ่ือมาก าหนดจ านวนข้าราชการที่คณะจะ
ประสงค์ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณนั้น 
     (๒)  คณะต้องก าหนดขอบเขตและ 
ภาระงานที่จะมอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับ
การต่อเวลาราชการปฏิบัติในระยะเวลาห้าปีให้
ชัดเจน 
      (๓)  ข้าราชการที่ขอให้ต่อเวลาราชการ
จะต้องแสดงความจ านงในการขอต่อเวลา
ราชการตามแบบ ก.พ.อ ๑ และแสดงภาระ
งานผลงานทางวิชาการตามแบบ ก.พ.อ. ๒ 
แนบท้ายข้อบังคับนี้      

 
คณะที่ประสงค์ต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการที่
มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
      (๑)  ตรวจสอบแผนอัตราก าลังสี่ปี โดยให้
พิจ ารณาถึ งความรู้ ค ว ามสามารถ  ความ
เชี่ยวชาญ ความขาดแคลนและความจ าเป็น 
เพ่ือมาก าหนดจ านวนข้าราชการที่คณะจะ
ประสงค์ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณนั้น 
      (๒)  ก าหนดขอบเขตและภาระงานที่จะ
มอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลา
ราชการปฏิบัติในระยะเวลาห้าปีให้ชัดเจน 
      (๓)  ประกาศให้ข้าราชการที่ประสงค์ต่อ
เวลาราชการตามความต้องการของคณะแสดง
ความจ านงขอต่อเวลาราชการตามแบบ ก.พ.อ 
๑ พร้อมทั้งแสดงภาระงานผลงานทางวิชาการ
ตามแบบ ก.พ.อ. ๒ แนบท้ายข้อบังคับนี้ 
       

 



-๒๓- 
 

ล าดับที่ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 
       (๔) คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่ขอต่อ
เวลาราชการตามข้อ ๖ แล้ว ให้น าเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 
๓๐ มิถุนายนของปีที่ ข้ าราชการผู้ นั้ นจะ
เกษียณอายุราชการ 

      (๔) เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นตาม
ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข้อ ๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ    
พลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ ๖ และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ของปีที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ 

๕ ข้อ  ๙ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ 
(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)  คณบดีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจ านวนสองคน
เป็นกรรมการ 
(๔)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ 
(๕)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลด้านงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นกรรมการ          
(๖)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลด้านการ
บริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการ  
(๗)  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ 
(๘)  ผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรสังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่จ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 
 
(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)  คณบดีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจ านวนสามคน
เป็นกรรมการ 
(๔)  รองอธิการบดี จ านวนสองคน เป็น
กรรมการ 
  กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้สภามหาวิทยาลัย
เสนอชื่อ  
  กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ค าแนะน าของอธิการบดี 
   ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานุการและหรือ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 
   ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการและ
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่าสมควรอนุมัติ
ต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่ 
   การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการ
ของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 
 

 
 



-๒๔- 
 

๒. เห็นควรเพิ่มเติมข้อความในร่างข้อบังคับฯ ดังนี้  
 

เพิ่มเติมข้อความ รายละเอียด 
ข้อ ๑๐       ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ให้รับราชการ 

ต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ข้อ ๑๑      ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการและได้รับค าสั่งให้ 

รับราชการต่อไป ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และงานบริหารอ่ืนที่ ก.พ.อ. ก าหนดมิได้ 

ข้อ ๑๒      ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้รับการต่อเวลา 
ราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในประกาศ ก .พ.อ. 
ดังกล่าว 
     ในกรณีที่ข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินในปีใดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗ 

ข้อ ๑๓      การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

๓. ในแต่ละปีกองการเจ้าหน้าที่ ควรส ารวจผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และมี 
คุณสมบัติที่จะต่อเวลาราชการ  แล้วแจ้งให้คณะทราบ 

๔. เห็นควร ให้ กองการเจ้าหน้าที่  หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ในประเด็น ข้อ ๗(๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า 
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการ ดังนี ้

๑. แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในร่างข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๒. หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

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



-๒๕- 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑๔/๒๕๕๘   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


