
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่  3/2555 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น  3  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ      
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
5. (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายตะวันฉาย  โพธิ์หอม กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ กรรมการ 
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ           
8. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ  
9. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาวญาเรศ  อัครพัฒนานุกูล กรรมการ     
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บันลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
11. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   นายแพทย์วัฒนา  พรรณพานิช กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. รักษาราชการแทน นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
13. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล        กรรมการ 
     คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
14. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์           กรรมการ      
15. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
     ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
16. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร กรรมการ 
17. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสหรัฐ  โนทะยะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
2. นายแพทย์ประวิทย์  วิริยสิทธาวัฒน์  อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการ 
4. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์  บุคลากรช านาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พนัธ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง  บุคลากรช านาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 

/8. นายเทอดทูลย์... 
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8. นายเทอดทูลย์  มั่นคง   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
9. นายอภิชาติ  ธรรมแสง   บุคลากรช านาญการ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.40 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 5% 
ด้วยมีการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2554  ซ่ึง นายสุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่
ประชุมว่าจะเร่งด าเนินการน าเสนอ ครม. ในการปรับอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 5 % และการ
ปรับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท    
   ประธาน  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 1/2555  
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 2/2555  
วาระพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2555 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
   สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2555 วาระพิเศษ  เมื่อวันที่  
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  มีมติให้ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
(ต าแหน่งวิชาการ) จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็น 

/ข้าราชการพลเรือน... 
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ข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 คูณร้อยละ 1.4 และสายสนับสนุนวิชาการ (ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป) จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 คูณร้อยละ 1.3  
โดยให้มีผลบังคับใช้  คือ วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ นั้น 
   ตามข้อ 23 แห่งข้อบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  “ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  จึงร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.... 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
    
 
 

3.2 การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   สืบเนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลใน
การก าหนดอัตราเงินเดือน และการปรับเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 วาระพิเศษ  เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ว่าปัจจุบัน
คณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาอนุมัติให้ปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแนวทางเดียวกับการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ คือเพ่ิมอัตราเงินเดือนร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 แต่อย่างใด 
และที่ประชุมได้มอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบการปรับอัตราเงินเดือน
แนวทางต่าง ๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง นั้น 
   เพ่ือให้การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่เห็นชอบให้ก าหนด
อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554  โดยให้รวมค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และประสบการณ์(ถ้าม)ี เข้าด้วยกัน 
เรียกว่า “เงินเดือน” และเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. รวมค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และประสบการณ์(ถ้ามี) เข้าด้วยกัน เรียกว่า “เงินเดือน”  
(กรณีปรับอัตราเงินเดือนแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท) 
 

/2. กรณีด าเนินการ... 
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2. กรณีด าเนินการตามข้อ 1 แล้ว หากอัตราเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  
ตามระเบียบวาระที่ 3.1 ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

3. วันที่ปรับอัตราค่าจ้าง คือวันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตรา 
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
เอกสารประกอบการประชุม     

1. ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับการปรับเงินเดือนให้เทียบเท่าเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ต่อเดือน) 

2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และให้ด าเนินการภายหลังจากสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบเรื่อง
การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
จัดท ารายละเอียดและแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ   
   อนึ่ง มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ การก าหนด
อัตราเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ กรณีมีประสบการณ์ บัญชีเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ า และฐานในการค านวณเพื่อเพิ่ม
เงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมในคราวหน้า  
 
 
   3.3  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

ด้วย  ก.พ.อ.  ได้ก าหนดมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  กรณีต าแหน่งประเภททั่วไป  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและ
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตและระดับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) โดยก าหนดสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ต้องปฏิบัติตามและสิ่งที่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดได้เอง 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภท 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์  และ
วิธีการที่ ก.พ.อ.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้  

หลักเกณฑ์และข้อเสนอเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภท 
ผู้บริหาร 

(1) การก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับการประเมินเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 
(2) การก าหนดองค์ประกอบการประเมินเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. 
(3) การก าหนดเกณฑ์ตัดสิน 
(4) การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
(5) การคัดเลือกกรรมการผู้ทมรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
(6) การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของคณะกรรมการประเมิน 
(7) การพิจารณาแต่งตั้งและวันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
(8) แบบประเมิน 

/(9) ค่าตอบแทน... 
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(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
(10)  การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 
ทั้งนี้  เมื่อ ก.บ.บ.  มีความเห็นแล้ว  ขอความเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองการ 

เจ้าหน้าที ่ยกร่างข้อบังคับและประกาศให้โครงการจัดตั้งกองกฎหมายและอธิการบดีพิจารณา  แล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. สรุปสาระส าคัญของข้อมูลประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2. สรุปสาระส าคัญของข้อมูลประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
3. ข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
 
ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 

คุณสมบัติ
เบ้ืองต้น 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ข้อ 1,2 ลักษณะงาน และต าแหน่งที่ครองอยู่ 
 
ข้อ 3 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบังานและ
ระยะเวลาของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามที่
สภาสถาบันอุดมศกึษาก าหนด 
 
ว 8 การพิจารณานับประสบการณ์ในการ
บริหารหน่วยงาน กรณีต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  ให้นับประสบการณ์ในการบริหาร
หน่วยงานตาม พ.ร.บ.การบริหารส่วนงาน
ภายในฯ พ.ศ. 2550 และ หน่วยงานภายใน
ตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งด้าน
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดได้ 
  
ข้อ 4 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. 
รับรอง หรือหลักสูตรที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
หรือรับรองหน่วยจัด กรณีที่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอาจแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งไป
ก่อน โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๒ ปีนับตั้งแต่
วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  

 
: ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
: มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างาน หรือ 
รักษาการหัวหน้างาน หรือต าแหน่งเทียบเท่า ภายในกองหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกบังาน
ของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังมากกว่า 2 งานรวมกันมาแล้วไม่น้อยกวา่ 
2 ปี  หรือ 
: มีประสบการณ์ในฐานะรักษาการผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่ง
เทียบเท่า หรือ รักษาการหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองหรือต าแหน่ง
เทียบเท่า ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสูงกว่า
หัวหน้างาน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่ง
ที่จะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
: ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

 

ข้อ 5 (1) ต าแหน่งประเภทผู้บรหิาร ต้อง
ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี ้
1.  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของ
ต าแหน่งท่ีครองอยู่ 
2.  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหนง่ 
3. สมรรถนะทางการบรหิาร 
 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเพ่ิม  
4. แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 
(ก)  แผนงาน โครงการ และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือก าหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนว่ยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
(ข)  แผนพัฒนาระบบงานและวธิีปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ 
(ค) แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการผลิตผลงาน การ
บริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
(ง)  แผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ 

วิธีการประเมิน - 1. การคัดเลือกเบื้องต้น 
2. ประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการ คัดเลือกเบื้องต้น   
   เป็นเวลาหกเดือน   
3. คณะกรรมการประเมิน รายงานผลการคัดเลือก เบื้องต้น และ 
   เสนอ ก.บ.บ. แต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ให้รักษาการใน 
   ต าแหน่งท่ีคัดเลือกเป็นเวลาหกเดือน 

เกณฑ์ตัดสิน ข้อ 8 เกณฑ์ตดัสินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่ง หรือสมรรถนะทางการ
บริหารใหเ้ป็นไปตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศึกษา
ก าหนด 
 
ข้อ 9 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระดับ
คุณภาพของผลงาน 
วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนน
เสียงข้างมาก 

1. การคัดเลือกเบื้องต้น  100 คะแนน 
1.1 ประวัติและผลงานย้อนหลัง 2 ป ี 25 คะแนน 

-ประวัติการรับราชการ   
      -ผลสัมฤทธิ์ของงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ ต้องมีคะแนนการ
เมินผลการปฏิบัติราชการประกอบที่ 1 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่ารอบละ 60 คะแนน 
1.2 แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน  50 คะแนน 
1.3 สัมภาษณ์ 25 คะแนน 
เกณฑ์ผ่าน  ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ต้องมีคะแนนรวมทุกด้านไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยคะแนนผลงานให้ใช้เสียงข้างมากและต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน  
2. ประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 
รายการประเมิน 
2.1 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งท่ีจะประเมิน   
2.2 สมรรถนะทางการบริหาร   
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
: ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้ก าหนด 
เกณฑ์ผ่าน  : ไม่ต่ ากว่าระดับตามแนวทางท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 

 
 
 
 
 



- 7 - 
 

 
 

ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 
องค์ประกอบและ

จ านวน 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
 

ข้อ 12 การประเมินบุคคล ให้สภา
สถาบัน อุดมศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน โดยมี
องค์ประกอบตามทีส่ภา
สถาบันอุดมศกึษา ก าหนด 
        

ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธาน
กรรมการ 
2. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่ท าการประเมิน  เป็น
กรรมการ 
3. หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่ ก.บ.บ. มอบหมาย 1 คน เป็น
กรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีด ารงต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าระดับท่ีท าการประเมิน 2 คน เป็นกรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการ
เจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
6. ผู้ทีป่ระธานมอบหมาย เป็นผูช้่วยเลขานกุาร 
 
ที่มาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

- - คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี เป็นผู้คัดเลือก 
-  
- ก.บ.บ. เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 

  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
1 .คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นประธาน
กรรมการ 
2. รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้าภาวิชาหรือต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 1 คน  เป็น
กรรมการ  
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับท่ีท าการ    
  ประเมิน 2 คน เป็นกรรมการ  
5. ผู้ที่ประธานมอบหมาย   เป็นเลขานกุาร และผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
ที่มาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 

- -คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผู้คัดเลือก 
 
ก.บ.บ. เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
 

การพิจารณาแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่ง 

ข้อ 12 (4) คณะกรรมการ
ประเมินผล สรุปผลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ข้อ 16 การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ให้อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศกึษา 
หรือคณะกรรมการที่สภาสภาบัน
อุดมศึกษามอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ
แต่งต้ัง 
 

1. ให้ ก.บ.บ. พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้  
: วันแต่งต้ังต้องไม่ก่อนวันที่ครบการรักษาการ และกรรมการประเมิน
ให้ความเห็นชอบ 
2. อธิการบดีแต่งต้ังตามมติ ก.บ.บ. 
3. รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 
ขั้นตอนการด าเนินการ - ตามเอกสารแนบท้าย 

แบบประเมิน ข้อ 8 แบบประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  
ให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศกึษาก าหนด 

ตามเอกสารแนบท้าย 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมิน 

 กก.ภายในมหาวิทยาลัย         คร้ังละ 1,000 บาท 
- กก.ภายนอกมหาวิทยาลัย     คร้ังละ 2,000 บาท 
- เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  คร้ังละ 500 บาท 
- ใช้งบประมาณรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด 

เงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน 
 

- ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่าของสว่นราชการ 8 หน่วยงาน 
- เบิกจ่ายตาม พรฎ. ฯ เงินประจ าต าแหน่ง และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน คือ 
เงินประจ าต าแหน่ง 5,600 บาท/เดือน  และเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน 5,600 บาท/เดือน 
- หากเป็นข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  ให้งด
การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือน  
 
1. ผู้อ านวยการกองของหน่วยงานระดับกองในส านกังานอธิการบดีที่
จัดต้ังโดยสภา -มหาวิทยาลัย 
2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะของส่วนงานภายใน  
- เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัดในอัตราตาม พรฏ.ฯ 
เงินประจ าต าแหน่ง และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
- หากเป็นข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  ให้เบิก
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตรา 3500 บาท ส่วนที่
เหลือให้เบิกจากเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด 
- หากเป็นพนักงาน ให้เบิกจากเงินรายได้ของต้นสังกัด 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง - ต าแหน่งผู้อ านวยการกองของหน่วยงานที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
และต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการของส่วนงานภายในทีม่ี
สถานะเทียบเท่าคณะ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับ
การแต่งต้ังใหม่อีกได้ 

การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

ข้อ 17 ให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามลักษณะ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง
ที่ได้รับแต่งต้ัง เป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
1. ใหต้้นสังกัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ จ านวน 3-5 คน ต่อ ก.บ.บ.  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
2. ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนด
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และรายงานต่อ ก.บ.บ 
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ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 

การขอทบทวนผลการ
ประเมินการปฏิบัติ

ราชการ 

- -กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผู้รับการประเมินมีสิทธิขอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองคร้ัง โดยในค าขอ
ทบทวนนั้นต้อแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และ
เหตุผลที่สนับสนนุค าขอ และจะต้องย่ืนเร่ืองขอ
ทบทวนภายในเวลาเก้าสิบวันนบัแต่วันรับทราบ
มต ิ
 
-ขั้นตอนการพิจารณาค าขอทบทวน 
1.สภามหาวิทยาลัยส่งค าขอทบทวนให้
คณะกรรมการประเมิน  
2.คณะกรรมการประเมินเสนอความเห็นต่อสภา
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
3.ความเห็นของสภามหาวิทยาลยัถือเป็นที่สุด 

 
2) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 
ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 

คุณสมบัติเบ้ืองต้น ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ข้อ 1,2 ลักษณะงาน และต าแหน่งที่ครองอยู ่
 
ข้อ 3 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบังานและระยะเวลา
ของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามที่สภาสถาบนัอุดมศึกษา
ก าหนด 
 
ว 8 การพิจารณานับประสบการณ์ในการบริหาร
หน่วยงาน กรณีต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ให้นับ
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานตาม พรบ.การ
บริหารส่วนงานภายใน ฯ พ.ศ. 2550 และ หน่วยงาน
ภายในตามมติสภาสถาบันอุดมศกึษา เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งด้านประสบการณ์ในการบริหาร
หน่วยงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดได้ 
 
ข้อ 4 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือ 
หลักสูตรที่ ก.พ.อ. ก าหนดหรือรับรองหน่วยจัด 
กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอาจแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งไปก่อน โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
แต่งต้ัง 
 

 
: ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
: มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือ
ต าแหน่ง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบติัเกี่ยวข้องกับ
งานของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี  
หรือ  
มีประสบการณ์ในฐานะรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของ
ต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
: ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 
องค์ประกอบการประเมิน ข้อ 5 (1) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตาม

องค์ประกอบ ดังนี้ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วดัของต าแหน่งท่ี      
    ครองอยู่ 
2.  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น 
    ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
3.  สมรรถนะทางการบริหาร 

ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเพ่ิม  
4.แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงานประกอบด้วย 
(ก)  แผนงาน โครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน   
กลยุทธข์องมหาวิทยาลัย 
(ข)  แผนพัฒนาระบบงานและวธิีปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
(ค) แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการ
ผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่
มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
(ง)  แผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของ
หน่วยงานในความรับผิดชอบ 

วิธีการประเมิน  
- 

1. การคัดเลือกเบื้องต้น 
2. ประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการ   
   คัดเลือกเบื้องต้น เป็นเวลาหกเดือน   
3. คณะกรรมการประเมิน รายงานผลการ 
   คัดเลือก เบื้องต้น และเสนอ  ก.บ.บ. แต่งต้ัง 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ให้รักษาการใน   
   ต าแหน่งท่ีคัดเลือกเป็นเวลาหกเดือน 

เกณฑ์ตัดสิน ข้อ 8 เกณฑ์ตัดสินผลสมัฤทธิข์องงาน   ความรู้
ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหารให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศกึษาก าหนด 
 
ข้อ 9 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระดับคุณภาพ
ของผลงาน 
      วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียง
ข้างมาก 

1. การคัดเลือกเบื้องต้น  :  100 คะแนน 
รายการประเมิน 
1.2 ประวัติและผลงานย้อนหลัง 2 ปี 25 คะแนน 

-ประวัติการรับราชการ   
      -ผลสัมฤทธิ์ของงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
ต้องมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบท่ี 1 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ในปี
ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่ารอบละ 65 คะแนน 
1.2 แผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 50 คะแนน 
1.3 สัมภาษณ์ 25 คะแนน 
เกณฑ์ผ่าน   
มีคะแนนรวมทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
โดยคะแนนแผนการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน  
ให้ใช้เสียงข้างมากและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
45 คะแนน  
2. ประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้น 
รายการประเมิน 
2.1 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน   
2.2 สมรรถนะทางการบริหาร   
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
: ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้ก าหนด 
เกณฑ์ผ่าน  : ไม่ต่ ากว่าระดับตามแนวทางท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด 
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ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 

องค์ประกอบและจ านวน 
คณะกรรมการประเมิน 

 

ข้อ 12 การประเมินบุคคล ให้สภาสถาบัน อุดมศึกษา
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน โดยมีองค์ประกอบตามที่
สภาสถาบันอุดมศกึษา ก าหนด 
        

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี   
มอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่ ก.บ.บ.     
มอบหมาย 2 คน เป็นกรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับท่ีท าการประเมิน 2 คน 
เป็นกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้า
โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
5. ผู้ที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
ที่มาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- -ก.บ.บ. เป็นผู้คัดเลือก 
 

การพิจารณาแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง 

ข้อ 12 (4) คณะกรรมการประเมินผล สรุปผลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 
ข้อ 16 การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ
คณะกรรมการที่สภาสภาบนัอุดมศึกษามอบหมาย  
เป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
 

1. คณะกรรมการประเมิน สรุปผลเสนอ ก.บ.บ. 
เพ่ือทราบ  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 
2. อธิการบดีแต่งต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย 
3. วันแต่งต้ังต้องไม่ก่อนวันที่ครบการรักษาการ 
หรือวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ - ตามเอกสารแนบท้าย 

แบบประเมิน ข้อ 8 แบบประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ตามเอกสารแนบท้าย 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมิน 

- - กก.ภายในมหาวิทยาลัย    คร้ังละ 1,000 บาท 
- กก.ภายนอกมหาวิทยาลัย คร้ังละ 2,000 บาท 
- เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คร้ังละ 500 บาท 
- ใช้งบประมาณรายได้ของส านักงานอธิการบดี 
 

เงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน 
 

- - เบิกจ่ายตาม พรฎ. ฯ เงินประจ าต าแหน่ง และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน คือ เงิน
ประจ าต าแหน่ง 9,600 บาท/เดือน  และเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 9,600 
บาท/เดือน 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง - ไม่ก าหนด 
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ต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ.  มติท่ีประชุม 

การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
 

ข้อ 17 ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผู้รับการประเมินมีสิทธิขอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองคร้ัง โดยในค าขอ
ทบทวนนั้นต้อแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผล
ที่สนับสนุนค าขอ และจะต้องยื่นเร่ืองขอทบทวน
ภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบมติ 
-ขั้นตอนการพิจารณาค าขอทบทวน 
1.สภามหาวิทยาลัยส่งค าขอทบทวนให้
คณะกรรมการประเมิน  
2.คณะกรรมการประเมินเสนอความเห็นต่อสภาสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
3.ความเห็นของสภามหาวิทยาลยัถือเป็นที่สุด 

การขอทบทวนผลการ
ประเมินการปฏิบัติ

ราชการ 

- --กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผู้รับการประเมินมีสิทธิขอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองคร้ัง โดยในค าขอ
ทบทวนนั้นต้อแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผล
ที่สนับสนุนค าขอ และจะต้องยื่นเร่ืองขอทบทวน
ภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบมติ 
-ขั้นตอนการพิจารณาค าขอทบทวน 
1.สภามหาวิทยาลัยส่งค าขอทบทวนให้
คณะกรรมการประเมิน  
2.คณะกรรมการประเมินเสนอความเห็นต่อสภาสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
3.ความเห็นของสภามหาวิทยาลยัถือเป็นที่สุด 
 

 
ทั้งนี้  มอบหมายให ้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
1. ยกร่างข้อบังคับ ฯ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ  แล้วน าเสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา 
2. ยกร่างประกาศ ฯ เสนออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ  แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุม ก.บ.บ. ครั้ง

ต่อไปเพื่อพิจารณา 
 

 
3.4  ความคืบหน้าการด าเนินการกรณีต าแหน่งพนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน   

ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17   

มกราคม  พ.ศ. 2555  ที่ประชมุมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยให้น าชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มา
ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ส่วนต าแหน่งพนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการ ให้ต้นสังกัดพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณวุฒิของผู้ครองต าแหน่ง และจัดเข้า 

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ  แล้วเสนอ ก.บ.บ. เพ่ือให้ความเห็นชอบ  แตห่ากหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และ/หรือคุณวุฒิของผู้ครองต าแหน่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการ  และต้นสังกัดเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องคงชื่อต าแหน่งดังกล่าวไว้ ให้ต้นสังกัดเสนอก าหนดชื่อ
ต าแหน่งและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ เสนอ ก.บ.บ. 
พิจารณาตามข้อ 111 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 นั้น 

หน่วยงานได้พิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือทราบความคืบหน้าการด าเนินการกรณีต าแหน่งพนักงานที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติคงช่ือต าแหน่ง 
 

หน่วยงาน ช่ือต าแหน่ง ประเภทและระดบัต าแหน่ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 1. พนักงานขับรถยนต์ - ประเภทต าแหน่งทั่วไป  

- ระดับปฏิบตัิงาน-ช านาญงาน
พิเศษ 

จัดท าแล้ว 

 2.เจ้าหน้าท่ีเวชสถิต ิ - ประเภทต าแหน่งทั่วไป  
- ระดับปฏิบตัิงาน-ช านาญงาน
พิเศษ 

จัดท าแล้ว 

 3. ช่างภาพการแพทย์ - ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
- ระดับปฏิบตัิการ-ช านาญการ
พิเศษ 

จัดท าแล้ว 

4. ครูและพี่เลี้ยง -ประเภทต าแหน่งท่ัวไป 
- ระดับปฏิบตัิงาน – ช านาญงาน
พิเศษ 

จัดท าแล้ว 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการวิจยั/
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานวิจัย 

- ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
- ระดับปฏิบตัิการ-เชี่ยวชาญ 

จัดท าแล้ว 

ส านักงานอธิการบด ี พนักงานขับรถยนต ์ - ประเภทต าแหน่งทั่วไป  
- ระดับปฏิบตัิงาน-ช านาญงาน
พิเศษ 

จัดท าแล้ว 

 
2. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งและจัดเข้าต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ของข้าราชการ 
 

หน่วยงาน จากชื่อต าแหน่ง เป็นต าแหน่ง 
คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ คร ู ช่างเทคนิค 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข 

คร ู นักวิชาการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1. ผู้ช่วยสอน 1. นักวิทยาศาสตร ์
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 2. เจ้าหน้าท่ีประกันคณุภาพ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
คณะบริหารศาสตร์ 1. ผู้ช่วยสอน นักวิชาการศึกษา 
 2. เจ้าหน้าท่ีประกันคณุภาพ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

                                                 

1
  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการก าหนดชื่อต าแหน่งและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้ทุกต าแหน่ง โดยให้ระบุชื่อ หน้าที่ความรับผดิชอบของ

ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยยึดหลักสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง 
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3. ต าแหน่งที่ยังไม่มีผลการพิจารณา 
3.1 ส านักงานอธิการบดี 

1) ต าแหน่งคนงาน 
2) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย 
3) ช่างโยธา 

3.2 คณะบริหารศาสตร์ 
     1) ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
     2) ต าแหน่งคนงาน 

 

   ทั้งนี้ เมื่อได้รับผลการพิจารณาครบถ้วน จะได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    

   ด้วยมีบุคลากรยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 ราย คือ 

1. นางสาววิริยา  พรมกอง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
การอาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

2. นางสาวกรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

3. นายสิทธิชัย  สมานชาติ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ    
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
(แขนงวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

   4. 2   รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย  
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2555 

ด้วยกรมบัญชีกลาง  ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียบ 
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2555  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ณ  ห้องฝึกอบรม  ชั้น 7  กรมบัญชีกลาง  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมในวัน
ดังกล่าว  สรุปประเด็น ส าคัญจากการประชุม ได้ดังนี้ 

/1. ผู้ที่มีสิทธิ... 
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  1. ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.)  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง              

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.   
2555  ได้แก่  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะจ้างด้วยเงินงบประมาณ)  ทหารกองประจ าการ    

  2. ระเบียบฯ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2555  และ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2555   

  3.  ส าหรับกรณีที่ยกเว้นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  ถึงวันที่  31  
ธันวาคม พ.ศ. 2554  ได้แก่ 

 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285.-  
บาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เดือนละ 1,500.- บาท  แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
แล้วต้องไม่เกิน 12,285.- บาท  และหากจ านวนเงินที่ได้รับตามข้างต้นรวมกันแล้วไม่ถึง 8,610.- บาท ให้ได้รับเงิน 
พ.ช.ค. เพ่ิมข้ึนจนถึง 8,610.- บาท   

4. กรณียกเว้นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป  ได้แก่ 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ที่ก าหนดให้คุณสมบัติเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000.- 
บาท  ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพ่ิมข้ึนจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 15,000.- บาท   

 ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ที่ก าหนดให้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นต้อง 
ใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285.-บาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เดือนละ 1,500.- บาท  แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกิน 12,285.-  
บาท  และหากจ านวนเงินที่ได้รับตามข้างต้นรวมกันแล้วไม่ถึง 9,000.-  บาท  ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพ่ิมข้ึนจนถึง  
9,000.- บาท   

 ลูกจ้างชั่วคราว  ที่ก าหนดให้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิ 
การศึกษาระดับ  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000.-  บาท  ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพ่ิมข้ึนจาก
ค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 9,000.- บาท   

5. กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ส่วนราชการพิจารณาใช้เงิน 
นอกงบประมาณในการปรับเพ่ิมเงิน พ.ช.ค. และระเบียบนี้ฯ  ไม่ได้ก าหนดครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
       
เอกสารประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0529.2.3/พิเศษ  ลงวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2555 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5… 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1    (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...    
 

เพ่ือให้ระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรลุผล 
ตามเจตนารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก.พ.อ. จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  และได้ประกาศหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  เพ่ือให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยเรื่องดังกล่าวที่เหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยประกาศดังกล่าว  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัติต่อไป    

   ดังนั้น  เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  โครงการจัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่  ขอน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...  ทั้งนี้  ผ่านการ
ตรวจสอบจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...   

2. เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2554  มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 
2554  และข้อ 4 วรรค 2  ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  และปฏิบัติการวิจัย  มีสิทธิ
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา  แต่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจ าปี 2554  ไป
แล้ว  2 รอบ  คือ รอบครึ่งปีแรก  ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 (มีเงินคงเหลือ 19 บาท) และรอบครึ่งปีหลัง  ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (มีเงินคงเหลือ 13.70 บาท)  โดยพิจารณาผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 8  ใน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2553  ดังนั้น  จึงไม่มีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
ดังนั้น  จึงขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2553  มาใช้โดยอนุโลมกับ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจ าปี  2554 ทั้งรอบครึ่งปีแรกและรอบครึ่งปีหลัง 

3. เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลาของการด าเนินการ  ท าให้ (ร่าง) ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ...  ข้างต้น  ไม่สามารถใช้บังคับกับการเลื่อนเงินเดือน
ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ  2555  ได้ทัน  ดังนั้น  เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในรอบครึ่งปีแรก  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.  จึงขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553  และ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เดิม มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ประจ าปี 
2555   รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 

 -  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...   
  -  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 13 มกราคม 
2555 
  -   บันทึกข้อความโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0529.2.3/515  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2555 

-  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน       
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2554   
  -  สรุปประเด็นส าคัญระหว่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553  และ พ.ศ. 2554   
  -  ข้อมูลมหาวิทยาลัยอ่ืนประกอบการก าหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ และให้ประกาศใช้เม่ือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ไปแล้ว  
   ส่วนการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ออกเป็นประกาศ 
หากอนุโลมใช้ของข้าราชการ ให้มีรายละเอียดว่าอนุโลมในประเด็นใด และเสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมวาระพิเศษ 

 

 

5.2    การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2555 
  

สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง   
หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  โดยยกเลิก
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553  ซึ่งโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  ได้ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553  และมหาวิทยาลัยก าหนดไว้เดิม   

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม ก.พ.อ. ก าหนดการบริหารวงเงินส าหรับการเลื่อน 
เงินเดือนให้เป็นดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ในการแยกวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดออกเป็นกลุ่มและให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินส าหรับแต่ละกลุ่มผู้ด ารง
ต าแหน่งในแต่ละรอบการประเมินตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  มีมติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

1. ให้ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ  ต้องมีผลประเมินการปฏิบัติราชการ 
ไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ตามคะแนนต่ าสุดของระดับพอใจที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 

/2.การบริหาร… 
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2. การบริหารวงเงิน  ให้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื  กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ กลุ่มผู้ด ารง 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป 

  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันที่  
1 เมษายน  พ.ศ. 2555  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอ     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  

1. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
        การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก (วันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2555)  ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555  จัดสรรให้คณะ/
หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตรา 2.925  ของเงินเดือนรวมข้าราชการในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลางใน
อัตรา 0.075  เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา 

2. การจัดสรรวงเงินที่กันไว้ 
       ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวม

ของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  ในวงเงินเท่ากับ 0.075 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
                 - ประมาณการวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนส าหรับข้าราชการแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบว่า
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. มีสาขาใดบ้าง ถ้า สกอ.ไม่
ประกาศ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไร และน าหารือที่ประชุมอีกครั้ง 
 
 

5.3 การปรับฐานค่าจ้างตามคุณวุฒิ และการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้าง 
ชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี 

   ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบให้ปรับบัญชี
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2554 เห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว      
ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป หรือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รวมทั้งทหารกองประจ าการ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
ได้ก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ รวมทั้งทหารกองประจ าการ 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ 
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการในการ
ช่วยเหลือเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอ
ในการจ่ายเงินดังกล่าว 

/รองอธิการบดี... 
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   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
   1. ก าหนดให้ปรับฐานค่าจ้าง และเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เช่นเดียวกับข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 
เป็นต้นไป 

  2. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการ
จะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0528/ว 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
  2. ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย การปรับฐานค่าจ้างตามคุณวุฒิและการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราว
ตามติคณะรัฐมนตรี 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าข้อมูลประมาณ
การงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่ม แล้วน าเสนอที่ประชุมอีกครั้ง  
 
 

5.4 แนวปฏิบัติในการปรับวุฒิบุคลากร  
   ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2545 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส าหรับการปรับวุฒิของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย ข, สาย ค. ดังนี้ 

1. ต้องมีแผนพัฒนาบุคคลของแต่ละต าแหน่งว่า ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และคุณวุฒิอะไร โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ภาระงานหน้าที่ ปริมาณงาน และเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงาน 

2. การที่จะให้ได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒินั้น คณะ/หน่วยงานจะต้องค านึงถึง 
ภาระงาน ปริมาณงานที่มอบหมาย ตลอดจนความยากง่ายของงาน และก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ 
ความสามารถในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ก่อนที่จะน าเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเพ่ือปรับเงินค่าจ้างเพ่ิมขึ้นต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. วิธีการและขั้นตอนการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารประกอบการขอปรับวุฒิ ทั้งส่วนของพนักงานและหน่วยงาน  

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน แล้วจึงน าเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
 

/5.5  การจ้าง… 
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5.5  การจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง นายไชยันต์ รัชชกูล ข้าราชการ
บ านาญ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559   

คณะรัฐศาสตร์ จึงขออนุมัติจ้าง นายไชยันต์ รัชชกูล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 

1. ขออนุมัติจ้าง นายไชยันต์ รัชชกูล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  เพ่ือปฏิบัติงานต าแหน่งคณบดี โดยใช้เงินรายได้คณะรัฐศาสตร์   

2. ก าหนดอัตราค่าจ้าง  และเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ  
ส่วนเงินประจ าต าแหน่งคณบดีให้มีสิทธิได้รับเดือนละ 20,000 บาท จากเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่
เป็นขา้ราชการ  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี 

ขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549 
       ข้อ 4  การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อ
อายุครบ 60 ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และท าสัญญาจ้าง 
คราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี       
       ข้อ 6  หน่วยงานใดประสงค์จะจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นพนักงานให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ 
   3.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
        ข้อ 4  การให้ความเห็นชอบการจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน 
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        ข้อ 5  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน 

1) จ้างเพื่อด ารงต าแหน่งบริหาร หรือท าหน้าที่สอนและหรือวิจัย ตาม
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 

2) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย 
3) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมี

ทักษะความช านาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
4) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
5) สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ 65 ปี โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 

/ข้อ 6… 
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 ข้อ 6  อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 6.1)  พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ไม่เกินเงินเดือน 
  หรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน 
  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดเป็นรายๆไป 

 6.2)  ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหาร วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนที่ 
  นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง กรณีต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับตาม 
  กฎหมาย 

  
เอกสารประกอบการประชุม 
1. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการจ้างบุคคลที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติการจ้าง นายไชยันต์ รัชชกูล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

2. ก าหนดอัตราเงินเดือน เดือนละ 53,200 บาท โดยพิจารณาจากอัตราเงินเดือน 
เดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการ (45,900 บาท) บวก ประสบการณ์ 3 ปีปีละ 5 % แล้วปรับให้เป็นตัวเลข
กลม ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์  

3. ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งวิชาการเดือนละ 9,900 บาท ทั้งนี้  
ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ 

4. ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหาร เดือนละ 20,000 บาท  
เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 

5.6 ขออนุมัติยุบต าแหน่งข้าราชการและเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เพื่อเปิดสอบ 
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่างลง 
จ านวน 1 อัตรา  คือ อัตราของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ชุมมวล ซึ่งลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติยุบเลิกอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เพ่ือเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิ
ปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจุบันอาจารย์ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์   มีจ านวน 16 คน ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 2 คน ท าให้จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จริงมีเพียง 
14 คน โดยมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 359 คน ปริญญาโท 31 คน และปริญญาเอก 5 
คน ต่ออาจารย์ 14 คน และปีการศึกษา 2555 คาดว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 110 คน ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเปิดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

/รองอธิการบดี… 
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

พิจารณา ดังนี้  
1. ขออนุมัติยุบเลิกอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ชุมมวล 
2. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จากเดิม “คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขา 

วิศวกรรมอุตสาหการ” เป็น “คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” 
3. ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบัน 
2. สรุปค่า FTES 
3. รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.7 ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

   ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มีอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่างลง 
จ านวน  1  อัตรา คืออัตราของ นางณภัสนันท์  วงศ์ลา  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่ง
เลขที่  6  ซึ่งโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554    
   คณะพยาบาลศาสตร์  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกเพ่ือรับโอน
ข้าราชการ  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  -  หนังสือที่ ศธ 0529.2/0149  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  เรื่องขออนุมัติรับโอน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.8 ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาเขต 
มุกดาหาร    
   ด้วยมหาวิทยาลัยได้บรรจุและแต่งตั้ง นายพุทธราช  มาสงค์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร เพ่ือสอนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ต่อมา นายพุทธราช  มาสงค์ ได้ย้ายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  วิทยาเขต
มุกดาหาร จึงขออนุมัติอธิการบดี เพื่อเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที่ว่างลง   

/โดยมี... 
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โดยมี โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการ
คัดเลือก  วิทยาเขตมุกดาหาร จึงขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง แต่เนื่องจากวิทยาเขต 
มุกดาหารมีอัตราก าลังค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา จึงอาจจะมีการเกลี่ยกรอบอัตราก าลังใหม่  
อธิการบดี จึงยังไม่อนุมัติการเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
   วิทยาเขตมุกดาหาร จึงขอทบทวนการขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือสอนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  อธิการบดี จึงมีความเห็นให้น าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือที่ ศธ 0529.5.2/035 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 เรื่องขอทบทวนการอนุมัติการสอบคัดเลือก 
บุคคลเพื่อส าหรับต าแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ 

2. อัตราก าลังบุคลากร สังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เพื่อสอน
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
 
 
   5.9 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติราชการ 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2554 วันอังคารที่ 15  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ระเบียบวาระท่ี 6.4 อนุมัติให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขยายระยะเวลาการ
ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ บุคลากรคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จ านวน 5 ราย คือ 1) นายแสน   
ศรีสุโร 2) นายชัยบพิธ  พลศรี 3) นางสาวหวานใจ โพธิโกฏิ 4) นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร 5) นางประนอม  
รอดโพธิ์ทอง ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 นั้น 

เนื่องจากในขณะนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  

  ดังนั้น  จากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการร้องทุกข์เกี่ยวกับการประเมิน
บุคลากรคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.10(ลับ)/021 ลงวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะกรรมการได้น าเสนออธิการบดี และอธิการบดีมีความเห็นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ให้แจ้ง
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน ทั้ง 5 ราย โดย
เร่งด่วน และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน
ทั้ง 5 ราย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555 และได้ก าหนดให้มีการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาในการประเมินทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน จ านวน 4 ราย คือ  1) 
นายชัยบพิธ พลศรี  ต าแหน่ง อาจารย์  2) นางสาวหวานใจ โพธิโกฎิ ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3) นางสาวนุช
จิรา ไชยโคตร ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ 4) นางประนอม รอดโพธิ์ทอง ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ นายแสน ศรีสุโร ต าแหน่ง อาจารย์ ได้ลาออกจากราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 
/ทั้งนี้...   
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ทั้งนี้  การขยายระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติราชการเป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณา 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

6.1  ขอความเห็นชอบแผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี เพิ่มเติม 
 

จากการที่มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง เพ่ือน ามาจัดท าแผนกรอบ 
อัตราก าลัง 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558  โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ หลายขั้นตอน แล้วน าเสนอกรอบอัตราก าลัง 4 
ปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2555 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 นั้น  
เนื่องจากมีประเด็นที่จะต้องเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอัตราที่ว่างจากการลาออก โอน ย้าย ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้
แผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เสนอให้มีการพิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
และชาวต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพ่ิมเติม 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. กรอบอัตราว่างมีเงินจากการลาออก โอน ย้าย 
2. การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้าง 

ชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
2.1 ให้มีการจ้างระยะ 6 เดือนแรกไปก่อน โดยท าสัญญาจ้างคราวละ 6 เดือน 
2.2 อัตราจ้างของหน่วยงานไม่ตรงกับที่ได้รับจัดสรร 
2.3 หน่วยงานที่ไม่ต้องการจ้างและต้องการให้โอนให้กับหน่วยงานอื่น 

 

ทั้งนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการจ้างจริงใช้ 
งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับการจัดสรร จึงขอคืนงบประมาณท่ีเหลือเพ่ือเกลี่ยให้กับหน่วยงานอื่นที่มีความจ าเป็น 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. สรุปกรอบอัตราก าลัง 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
2. ข้อมูลการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวชาว

ต่างประเทศ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
    
 

6.2  การขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น 4 ปี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 
 

   /6.3  ร่างข้อบังคับ… 
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   6.3  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง และ
การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ พ.ศ... 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 
    
 

6.4  รายงานความก้าวหน้าการขอเปลี่ยนต าแหน่ง นายประจักษ์  จันทร์ตรี 
 

   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่  12/2554  เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ที่ประชุมมีมติ 

1. เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยมามากแล้ว ขอให้คณะวิทยาศาสตร์แจ้งคณะกรรมการ 
ประเมินฯ ว่าควรจะยุติการด าเนินการดังกล่าว   หรือ 

2. หาก นายประจักษ์  จันทร์ตรี ประสงค์จะส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยน 
ต าแหน่งตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้นายประจักษ์  จันทร์ตรี ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม  
พ.ศ.2555  แล้วให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาและแจ้งผลการประเมินให้  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป 
 

   คณะวิทยาศาสตร์  จึงเสนอข้อมูลตามล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ล าดับ วัน เดือน ปีด าเนินการ การด าเนินการ 

1 29 ธ.ค.2554 
 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง  แจง้ นายประจักษ์ จันทร์ตร ี 
ขอให้ส่งเอกสารและผลงานเพื่อรับการประเมินพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งภายใน 
30 วันนับตั้งแตบ่ัดนี้  หากพ้นก าหนดถือว่ายุติเร่ือง 

2 27 ม.ค.2555 นายประจักษ์  จันทร์ตรี  ส่งเอกสารและผลงานเพื่อขอรับการประเมิน ต่อ คณะ
วิทยาศาสตร ์

3 2 ก.พ.2555 งานบริหารงานบุคคล  คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจเอกสารแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสาร
ที่เคยเสนอขอรับการประเมินเพื่อพิจารณามาแลว้  จึงขอให้บุคคลดังกล่าว ส่ง
เอกสารและผลงาน ตามภาระงานต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ภายใน 15 วันนบัจาก
วันที่ได้รบัหนังสือ  หากพน้ก าหนดจะถือว่ายุติเร่ือง  

4 6 ก.พ.2555 
 

นายประจักษ์  จันทร์ตรี  แจ้งยนืยันเอกสารและผลงานเดิม ต่อ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้เหตุผล “ผูข้อรับการประเมินยังไมไ่ด้ด ารงต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ และจากหน้าทีค่วามรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏบิัติงานใน
ด้านตา่งๆ ทีผ่่านมาในต าแหน่งผู้ปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร์ ช านาญงานพิเศษ ตรง
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏบิัติในดา้นต่างๆ ของ
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ (มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง)  จึงขอ
เสนอเอกสารและผลงานเดิมต่อคณะกรรมการ 

5 7 ก.พ.2555 ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง แจ้งส่งเอกสารและ
ผลงาน นายประจักษ์ จันทร์ตรี  ต่อ นายธานี  เทศศิริ  กรรมการประเมิน 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
 /รองอธิการบดี... 
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 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  1. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.7.1/15789  ลว. 29 ธันวาคม พ.ศ.2555  เรื่อง ขอให้ส่งเอกสาร
และผลงานเพื่อรับการประเมินพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง 
  2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.7.1.9/15850  ลว. 27 มกราคม พ.ศ.2555  เร่ือง ขอส่งเอกสารและ
ผลงานเพ่ือรับการประเมินพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง 
  3. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.7.1.2/1435  ลว. 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  เร่ือง ขอให้ส่งคู่มือการ
ปฏิบัติงานและผลงานเพื่อพิจารณาการประเมินเปลี่ยนต าแหน่ง 
  4. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.7.1.9/1540  ลว. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   เร่ือง ขอส่งเอกสารและ
ผลงานเพ่ือรับการประเมินพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง 
  5. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.7/ว 1608  ลว. 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  เรื่อง ส่งเอกสารและ
ผลงานเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
6.5  การก าหนดระยะเวลาการจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 
 
 
เลิกประชุมเวลา  17.00  น.   
 
 

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

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
6/2555   

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 


