
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง กรรมการ      
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายธรรมวิมล  สุขเสริม กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๖. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ  
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร        กรรมการ 
๑๒. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ กรรมการ 
      และการออกแบบ 
๑๓. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
      และสิทธิประโยชน ์
๑๔. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๑๕. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บดุดาดี กรรมการ 
๑๖. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ ติดภารกิจ 
๒. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ติดภารกิจ 
 และเครือข่าย 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑.  นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิพั์นธ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายอภิชาติ  ธรรมแสง  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓.  นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๔.  นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นายณัฐพล  สายโสม นิติกรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/เริ่มประชุมเวลา… 
 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๕๕ น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 

   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติและวิธีการสรรหาบุคคลด้าน
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้าน
ต่างๆ จ านวน ๑๑ ด้าน  จึงได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย 
   หากส่วนราชการภายใน ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ  ให้เสนอชื่อหน่วยงานละ ๑ ชื่อ พร้อมประวัติ ความรู้ความสามารถ เสนอกองการเจ้าหน้าที่ และ
รวบรวมรายชื่อและประวัติต่ออธิการบดี  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   ประธาน  เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 
มติที่ประชุม  มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่  รวบรวมรายชื่อจากคณะ/ส านัก/วิทยาลัย พร้อม
ประวัติ ความรู้ความสามารถ ตามแบบที่ก าหนด จ านวนหน่วยงานละ ๑ รายช่ือ ภายใน ๗ วัน  แล้วเสนอ
อธิการบดีพิจารณารายชื่อ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 
 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
 

 



-๓- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๔.๑  การประเมินผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นใน 
การปฏิบัติงาน   
 

   ตามที่บุคลากรจ านวน ๑๗ ราย ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ๖ ด้าน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ 

๑. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
๒. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
๕. ทักษะการค านวณ 
๖. ทักษะการจัดการข้อมูล 

 

   ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ได้จัดประชุมบุคลากรทั้ง ๑๗ ราย เพ่ือแจ้งผลการ
ทดสอบ พร้อมกับให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทดสอบดังกล่าว ซึ่งบุคลากรทั้ ง ๑๗ 
ราย ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

การทดสอบด้าน 
ผลการทดสอบ 

หมายเหตุ 
ผ่าน (คน) ไม่ผ่าน (คน) 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

๑๗ ๐  

ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กฎระเบียบราชการที่ก าหนดใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๑๗ ๐  

การใช้คอมพิวเตอร์ ๑๕ ๒ เข้ารับการทดสอบใหม่ ๒ คน วันที่ 
๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗ เนื่องจากชุดทดสอบ
มีความผิดพลาด 

การค านวณ ๑๖ ๑ เข้ารับการทดสอบใหม่ วันที่ ๑๙ ส.ค. 
๒๕๕๗ 

การจัดการข้อมูล ๑๗ ๐  
การใช้ภาษาอังกฤษ    
  ข้อเขียน ๑๖ ๑  
  สัมภาษณ์ ๑๐ ๗ เข้ารับการทดสอบใหม่ วันที่ ๑๙ ส.ค. 

๒๕๕๗ 
 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๔… 
 



-๔- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๔.๑  ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

   ตามท่ีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และประเภทผู้บริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯได้รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
จัดการทดสอบ ความรู้ความสามารถและทักษะฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่องนั้น 

   คณะอนุกรรมการฯ ด้านต่างๆ ได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรกรณีที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้ว จ านวน ๑๗ ราย เรียบร้อยแล้ว และ
รายงานผลการทดสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  

   ความในข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานฯพ .ศ. ๒๕๕๖ ให้
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณารับรองผลการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะฯ ตามที่คณะอนุกรรมการรายงานผล  

   คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการประชุมครั้งที่     
๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ได้พิจารณาผลการทดสอบแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๒  การพิจารณาต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ 
พิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๒ 
ราย คือ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์อภิชัย  
ศิวประภากร สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตามองค์ประกอบดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินรองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ 
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๑.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
๑.๔ คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการประเมินรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร 
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 

/๒.๓ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์... 
 



-๕- 
 

 

๒. คณะกรรมการประเมินรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร (ต่อ) 
๒.๓ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    กรรมการ 
๒.๔ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๖ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   บัดนี้  คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการ
ประเมินคุณสมบัติและผลงานของรองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐและรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร
เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการได้ด าเนินการพิจารณาแล้ว  เห็นชอบอนุมัติให้   
รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐและรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากรต่อเวลาราชการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
ทีม่ีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบและจะได้รายงานผลการด าเนินการให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  ๔.๓  บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
 

ด้วยคณะต่าง ๆ  ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา  ดังนี้ 
๑.  คณะบริหารศาสตร์   ขออนุมัติให้   นางสาวบุษกร   ค าโฮม  พนักงานมหาวิทยาลัย   

ต าแหน่งอาจารย์   สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการ  ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
๒๕๖๐   โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา   

๒.  คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  
ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓๑  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

๓.  คณะวิทยาศาสตร์   ขออนุมัติให้   นางสาวปราณี   นุ้ยหนู   พนักงานมหาวิทยาลัย    
ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาเคมี   ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์   ณ   
มหาวิทยาลัยมหิดล   ด้วยทุนส่วนตัว   มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๐   โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

อธิการบดี ได้อนุมัติให้บุคลากรดังกล่าวข้างต้นลาศึกษาต่อแล้ว  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 ๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑  
ธันวาคม  ๒๕๔๘   มีมติก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ไว้ดังนี้ 

/-   กรณีขออนุมัติ… 



-๖- 
 

 
 -    กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยไม่ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 
   ๔.๔  บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 

ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข  ขออนุมัติให้   นายแพทย์สุพจน์     ฉัตรทินกร    
พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   ซ่ึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน   
สาขาศัลยกรรมตกแต่ง  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน   เนื่องจากส าเร็จการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน   ๒๕๕๗ 

อธิการบดี ได้อนุมัติให้บุคลากรดังกล่าวข้างต้นรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ   
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ 

มกราคม  ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี  ดังต่อไปนี้ 

-  ส าเร็จการศึกษา 
-  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
-  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์     
ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐานประกอบการ

ยื่นเรื่องเพ่ือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

   ๔.๕  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
จ านวน ๗ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ทราบ ดังนี้ 
 
 
 
 



-๗- 
 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
   ๔.๖ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 

 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน 
๖ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้ 

/๑. นายวสันต์...   
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศกึษา ต าแหน่งที่จ้าง เงินเดอืน 
ตั้งแต่วนัที ่

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

๑ นายอิทธิศักดิ ์ Doctor of Philosophy อาจารย์ ๒๘๐ ๒๘,๐๐๐ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ 

   เภาโพธิ ์ Chemical Engineering ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี   หมายเหตุ นักเรียนทนุ และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 

  Imperial College London คณะวิศวกรรมศาสตร ์                ไม่นอ้ยกว่า ๒,๙๒๒ วนั 

  สหราชอาณาจักร     

๒ นายนิศรุต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ๓๘๑ ๒๖,๙๖๐ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

  พันธ์ศิร ิ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 

  จากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย อิเลก็ทรอนิกส ์    

   คณะวิศวกรรมศาสตร ์    

 เงินรายได้      

๓ น.ส.อดิศย์สุดา Doctor of Philosophy อาจารย์ ๓๐๖ ๒๘,๐๐๐ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๖ 

   จ าเริญสาร Civil and Environmental ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี   หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง ทั้งนี ้มีระยะเวลา 

  Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร ์   ปฏิบัติงานชดใช้ทนุจากสถาบันอื่น ไม่นอ้ยกว่า 

  The University of Iowa,USA.    ๓,๒๓๓ วัน 

๔ น.ส.กานตน์ลินญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ๕๒๑ ๒๒,๙๖๐ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ 

   บุญท ี สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   หมายเหตุ อัตราใหมต่ามแผนกรอบอัตราก าลัง 

  และความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร ์    

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล     

๕ นายประเสริฐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ ๕๒๒ ๒๘,๐๐๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

   ผางภูเขียว สาขาประสาทวทิยาศาสตร ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร ์    

๖ น.ส.กนกอร บริหารธุรกิจบัณฑิต  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๕๙๗ ๑๓,๒๖๐ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ 

   กรนิรกัษ์ สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ส านักงานเลขานกุาร   หมายเหตุ อัตราใหมต่ามแผนกรอบอัตราก าลัง 
  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ    
  อุบลราชธาน ี การสาธารณสขุ    
       

๗ น.ส.ดารุณ ี ศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๒๓๖ ๑๓,๒๖๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

   นามหอ่ สาขาการทอ่งเที่ยว ส านักงานเลขานกุาร   หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะเภสัชศาสตร ์    

       



-๘- 
 

 
๑. นายวสันต์  พันธ์นาค  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 

บริหารปฏิบัติงาน  สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๗   เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน 

๒. นางสาวธิดารัตน์  จุทอง  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ต าแหน่ง 
อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๗   เพ่ือกลับภูมิล าเนา 

๓. นายสรศักดิ์  เสดา  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่งเภสัชกร 
ปฏิบัติการ  สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขอลาออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน 

๔. นางสาวเรืองอุไร  อมรไชย  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์   
สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
เพ่ือศึกษาต่อ 

๕. นางนภาวดี  ตั้งตรงวิศลกิจ  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่ง 
อาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  
๒๕๕๗   เพ่ือกลับภูมิล าเนา 

๖. นางสาวนิภาภัทร  อยู่พุ่ม  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่ง 
อาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  
๒๕๕๗   เพ่ือศึกษาต่อ 
    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

   ๔.๗ รายงานการประชุมหารือการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
   

   ด้วยศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ และได้เสนอรูปแบบ (model) ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้
ด าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิในสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลเทียบเท่าระบบราชการเดิมได้มากกว่าระบบอ่ืนๆ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัด
ประชุมหารือการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกับประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทยหรือผู้แทน ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ในการนี้  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ 
ทันตแพทย์ นายแพทย์ สิทธิชัย  ทัดศรี เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุม  จึงได้รายงานการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ข้อเสนอในการปรับปรุงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ไม่ใช้สิทธิข้าราชการนั้น ที่ประชุมได้เชิญเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ให้น าเสนอกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้ตกลงให้ สปสช. ด าเนินการในเรื่อง
ค่ารักษาพยาบาล  โดยท าเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ สปสช. รับผิดชอบ ท าให้บุคลากรของ อปท. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
เช่นเดียวกับข้าราชการและจัดท าระบบจ่ายตรงให้สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ 
 

/๒. ในส่วนของ... 
 



-๙- 
 

 
๒. ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการศูนย์ประสานงาน 

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือหาข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบการพิจารณาร่วมกับ สปสช. ในความเป็นไปได้ของระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกับข้าราชการ
ต่อไป ตัวอย่างของข้อมูลเช่น จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมทั้งหมวดเงินงบประมาณและหมวดเงินรายได้  
จ านวนบิดามารดา สามีภรรยา บุตรที่ชอบตามกฎหมาย จ านวนเงินที่แต่ละมหาวิทยาลัยจ่ายให้ส านักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น โดยมีก าหนดระยะเวลาว่าควรจะจัดท าระบบหรือหารือระบบเพ่ือเสนอองค์กรที่เกี่ยวข้องและ
แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบรายละเอียดก่อนด าเนินการต่อไป 

ทปอ. จึงส่งรายงานการประชุมหารือการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่ ทปอ.๕๗/ว ๐๒๒๕  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
   ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กองการเจ้าหน้าที่  ได้ส ารวจจ านวนบิดามารดา 
สามีภรรยา บุตรที่ชอบตามกฎหมาย โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลบุคลากร และจัดส่ง
ข้อมูลให้ สกอ. เรียบร้อยแล้ว 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
         ๔.๘  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)/กลุ่มงาน/ การเลื่อนระดับช้ันงาน 
 

   ตามท่ี ก.พ. ได้ก าหนดการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจ าแนกต าแหน่งลูกจ้างประจ าเป็น  ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  ๒) กลุ่ม
งานสนับสนุน ๓) กลุ่มงานช่าง และ  ๔)  กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจ า
ไปด ารงต าแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการแล้ว นั้น 
   คณะเกษตรศาสตร์  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว  กองการ
เจ้าหน้าที่  จึงเสนอที่ประชุมทราบ  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับชั้นงาน จ านวน 
๗  ราย  ดังนี้ 

๑) การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับช้ันงาน  
จ านวน  ๔  ราย  
 

ล าดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
 
 

๑ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ส านักงานฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง 
นายสมพาน  จรรยากรณ ์

 
 
 

พนักงานท่ัวไป 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑๔,๘๕๐ 

 
 
 

พนักงาน
การเกษตร 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๔,๘๕๐ 

 
 
 

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๒ นายเชย  โม่สันทด พนักงานท่ัวไป ๑ ๑๔,๘๕๐ พนักงาน
การเกษตร 

๒ ๑๔,๘๕๐ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 



-๑๐- 
 

 
ล าดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

๓ นายบุญจันทร์  จรรยากรณ ์ พนักงานท่ัวไป ๑ ๑๔,๘๕๐ พนักงาน
การเกษตร 

๒ ๑๔,๘๕๐ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๔ นายสมใจ  ค าแน่น พนักงานท่ัวไป ๑ ๑๔,๘๕๐ พนักงาน
การเกษตร 

๒ ๑๔,๘๕๐     ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
๒) การเลื่อนระดับช้ันงาน  จ านวน  ๓ ราย  

 

ล าดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
๑ 

ส านักงานเลขานกุาร 
นางสุนี  ศรีเสนห่์            

 
พนักงานธุรการ  

 
๑ 

 
๑๖,๙๖๐ 

 
พนักงานธุรการ  

 
๒ 

 
๑๖,๙๖๐ 

   
๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 

๒ 

ส านักงานไร่ฝึกทดลอง 
และห้องปฏิบัติการกลาง 
นายไพโรจน์  แสนโสม 

 
 

พนักงาน
การเกษตร 

 
 

๒ 

 
 

๑๘,๗๕๐ 

 
 

พนักงาน
การเกษตร 

 
 

๓ 

 
  

๑๘,๙๕๐ 

    
  
  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗                               

๓ นายบุญเลิศ  สินงาม พนักงาน
การเกษตร 

๒ ๑๘,๗๕๐ พนักงาน
การเกษตร 

๓ ๑๘,๙๕๐   ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗                               

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

 
  ๔.๙  รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (ลับ) 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
 

   ๑) นายพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ข้าราชการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๕๗         

    ๒) นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ข้าราชการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววทิยา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖      

             ๓) นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด  ข้าราชการต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖            

           ๔) นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  ข้าราชการต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

/ทั้งนี้… 



-๑๑- 
 

 
   ทั้งนี้  ในกรณีนายพงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ต าแหน่งศาสตราจารย์ แล้ว ต้องเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
น าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
  ๔.๑๐ รายงานผลการจัดโครงการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพบปะ 

บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
พบปะบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ห้องประชุมวารินช าราบ และห้องประชุมบุณฑริก อาคารส านักงานอธิการบดี (หลัง
ใหม)่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้พบปะ
คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมทั้งรับทราบกระบวนการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ให้ความรู้ และได้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

   กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์สมยศ จารุวิจิตรรัตนา  

   กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศาสตราจารย์บุษบา ยงสมิทธ์ 
ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และศาสตราจารย์กิตติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ  

   กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณปิย
นาถ บุนนาคและศาสตราจารย์เดชา วราชุน  

   ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการจัดโครงการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง  
ทางวิชาการพบปะบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
         ๑. ก าหนดการโครงการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพบปะบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        ๒. รายงานผลการจัดโครงการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพบปะบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                                                                   /มติที่ประชุม… 



-๑๒- 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์   
จ านวน  ๓  ราย 
 

-ลับ- 
   
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติยืนยันตามร้อยละการเลื่อนเงินเดือนเดิม 
 
 

  ๕.๒ การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ 
บุคลากร รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้ง และในขณะนี้
อยู่ในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (๑ เม.ย. ๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร นั้น 
             ดังนั้น  เพ่ือให้ส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่งแบบสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอ
แจ้งก าหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง และพิจารณาปฏิทินการด าเนินงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
   เพ่ือให้การส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จึงขอแจ้งก าหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง และพิจารณาปฏิทินการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับผู้ท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการในรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
        ตามความในข้อ ๗ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ก าหนดไว้ว่า  “กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ  ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ในระหว่าง
ทดลองการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และส่งแบบสรุปผลการ
ประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่ด้วย 
 

/๒. การกรอก... 



-๑๓- 
 

 
๒. การกรอกข้อมูลและการลงลายมือชื่อในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

      ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่ส าคัญในแบบสรุปผลการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการให้ครบถ้วนและถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผู้รับการประเมิน ชื่อผู้ประเมินที่ได้รับรับการแต่งตั้งตามค าสั่งของ
หน่วยงาน  คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ ๑ คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ ๒  และคะแนนรวม   
                       ส าหรับการลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ขอให้ด าเนินการโดยเคร่งครัด ถูกต้อง 
และครบถ้วนด้วย ดังนี้              

  ๒.๑ แจ้งให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
                      ๒.๒ หากผู้รับการประเมินไม่ลงนาม โปรดให้พยานลงนามในส่วนที่ ๔ ของแบบสรุปผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

๓. การทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งให้ผู้รับประเมินทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และ
หน่วยงาน ด าเนินการโดยเคร่งครัดดังนี้ 
   ข้อ ๑๐/๑ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้ผู้รับการประเมินยื่น
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมิน ภายในเจ็ด
วันนับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน  แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงาน
ต้นสังกัดด าเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนที่หน่วยงานจะส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย  
   หากผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ผู้รับการประเมินยื่น
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ภายใน
เจ็ดวันนับจากวันที่รับทราบผลการพิจารณาทบทวนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน 
   หากพ้นก าหนดเวลาตามวรรคแรกหรือวรรคท้าย ให้ถือว่าผู้รับการประเมินรับทราบผล
การประเมินโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

             ๔.  การจัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ 
                      เนื่องจากก าหนดให้กองการเจ้าหน้าที่จัดเก็บเฉพาะต้นฉบับของแบบสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานส่งเฉพาะแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ  
ที่ใช้ส าหรับการประเมินทั้งองค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด  ทั้งนี้  ขอให้
ทุกหน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

๕.  ปฏิทินการด าเนินการ    
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ.พิจารณาจัดสรรวงเงิน วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๓. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม 
   องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ตามข้อตกลงและการ   
   มอบหมายงานในรอบครึ่งปีหลัง และเสนอผู้ประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 
 
 

๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    ของผู้รับการประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 

 



-๑๔- 
 

 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ 
    กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ 

๖. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผล 
   การปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 

วันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

๗. ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๘. กองการเจ้าหน้าที่ ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๙. กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแก่บุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

ภายในวันที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 
ทั้งนี้  หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ 

ประชุมวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้ว จักได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

๕.๓  การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากร รอบครึ่งปีหลัง 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

        ๕.๓.๑ การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับที่เหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้
ด าเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕  และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๕๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

/ในการบริหาร… 



-๑๕- 
 

 

 ในการบริหารวงเงินและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต้องด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามข้อ ๖ คือก าหนดให้เลื่อนเงินเดือนปีละ ๒ 
ครั้ง ครั้งที่ ๑ เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน และครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี และตามข้อ ๗ การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ 
วันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามล าดับ 

 เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับข้อบังคับและประกาศข้างต้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

๑. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
   การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีหลัง  

ณ  วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน  เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๙๒๕  
ของเงินเดือนรวมข้าราชการในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับทุกรอบท่ีผ่านมา 

๒. การบริหารวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง 
   ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับทุกคณะ หน่วยงาน  และให้เป็นดุลยพินิจของ

อธิการบดีที่จะจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  ในวงเงินร้อยละ ๐.๐๗๕ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕   

๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๕๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  
๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ประมาณการวงเงินส าหรับใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รอบครึ่งปีหลัง  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
  
   

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
        ๕.๓.๒ การบริหารวงเงินเพิ่มเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย                   

 ตามข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้เพ่ิมเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนเมษายน และครั้ง
ที่ ๒ เมื่อเดือนตุลาคม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเพิ่มเงินเดือน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 

/ซึ่งตามข้อ ๕  ... 



-๑๖- 
 

 
ซึ่งตามข้อ ๕  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม นั้น 

 ในการบริหารวงเงินและเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงต้องอนุโลมตามข้อ ๗  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ การเพ่ิม
เงินเดือนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เพ่ิมได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงาน ณ วันที่ ๑ มีนาคม 
และ ๑ กันยายน ตามล าดับ 
 

 เพ่ือให้การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีรอบครึ่งปีหลัง  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับและประกาศข้างต้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

๑. การบริหารวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ

ครึ่งปหีลัง (วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงิน ดังนี้ 

(๑) พนักงานเงินงบประมาณ จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินใน 
อัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕ 
เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
  (๒.๑) เงินรายได้มหาวิทยาลัย  
       - สังกัดส านักงานอธิการบดี จัดสรรให้หน่วยงาน เป็นผู้บรหิารวงเงิน
ในอัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ 
๐.๐๗๕เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา 
       - สังกัดคณะ จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ 
๓ ทั้งนี้ ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  (๒.๒) เงินรายได้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
   - สังกัดคณะ/ส านัก/วิทยาลัย จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงิน
ในอัตราร้อยละ ๓ ทั้งนี้ ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.  การบริหารวงเงินที่กันไว้ 

  ใช้ในการปัดเศษสิบและจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของ
อธิการบดี 

 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 



-๑๗- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือน
ในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
เอกสารหมายเลข ๑  ประมาณการวงเงินส าหรับใช้เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย 
                          อุบลราชธานี รอบครึ่งปีหลัง  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เงินงบประมาณ                             
เอกสารหมายเลข ๒  ประมาณการวงเงินส าหรับใช้เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย 
                          อุบลราชธานี รอบครึ่งปีหลัง  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เงินรายได้  
                             
มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

 

 ๕.๓.๓ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ครั้งที ่๒  
(ครึ่งปีหลัง)  ในวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 

 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า ณ วันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๗  ได้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการบริหารวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า ให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมตาม กฎ ก.พ. 
 ในการการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ต้องพิจารณาการเลื่อน ๒ ขั้น ทั้งปี  
ต้องไม่เกินโควตา ๑๕ %  ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗   และภายใต้วงเงินรวมค่าจ้างประจ า ๖ % ของค่าจ้างประจ า
รวม ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  ซึ่งการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้วงเงิน ๖% ไปบางส่วน  โดยมีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
 การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งท่ี ๑   ณ วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๗ 
 ๑. เลื่อนขั้นค่าจ่าง  ๒ ขั้น  จ านวน  ๑๖ ราย   

๒. วงเงินที่ใช้เลื่อน  ณ วันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๗  จ านวน  ๓๙,๕๓๖.-บาท  
 การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งท่ี  ๒  ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ต้องอยู่ภายใน 
วงเงิน  จ านวน ๗๖.๑๕๕.๔๐.-บาท   เพ่ือใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้ 

๑. เลื่อนขั้นค่าจ้าง  ๐.๕  ขั้น หรือ  ๒%  ส าหรับผู้ได้รับขั้นค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด 
ของต าแหน่ง 

/๒. เลื่อนขั้นค่าจ้าง  … 



-๑๘- 
 

 
๒. เลื่อนขั้นค่าจ้าง  ๑ ขั้น  หรือ ๔%     ส าหรับผู้ได้รับขั้นค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด 

ของต าแหน่ง 
๓. เลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑.๕ ขั้น  

 ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ต้อง 
พิจารณาการเลื่อน ๒ ขั้นรวมทั้งปีไม่เกินโควตา ๑๕ % และพิจารณาภายในวงเงินคงเหลือของแต่ละคณะ/
หน่วยงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 เพ่ือให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ. ก าหนดมีคุณภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของต าแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
ตลอดจนความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่  ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗)  โดยให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้พิจารณา ภายในวงเงินคงเหลือและโควตาของที่คณะ/หน่วยงาน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
  -   ข้อมูลสรุปวงเงินส าหรับเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ ๒  วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 
๕.๔ ขอหารือเกี่ยวกับการนับภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ปรับเปลี่ยนก าหนดการเปิดเทอมในภาคการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ และก าหนดปฏิทินการศึกษาใหม่ ท าให้รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนกับรอบการปฏิบัติ
ราชการด้านการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
   

ปฏิทินการศึกษา รอบการประเมิน 
ภาคเรียนที่ ๑  ส.ค. – ธ.ค. 

    ครั้งที่ ๑  : ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค. 
    ครั้งที่ ๒  : ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. 

ภาคเรียนที่ ๒  ม.ค. – พ.ค. 
ภาคฤดูร้อน  มิ.ย. – ก.ค. 

   

     
คณะศิลปศาสตร์ จึงขอหารือการนับภาระงานการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ในการ 

ประเมินเลื่อนเงินเดือนว่าควรมีเกณฑ์การนับภาระงานอย่างไร เช่น 
   เดิม (มิ.ย. – ก.ย.)  ภาระงานสอน ๑๐ หน่วยกิต/เทอม  =  ๓๕ คะแนน 
   ใหม่ (ส.ค. – ก.ย.)  ภาระงานสอน   ๕ หน่วยกิต/เทอม  =  กี่คะแนน 
 

   ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ก าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ หน่วยงานก าหนด 
และหรือปรับใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดขึ้นใหม่ในภายหลัง รวมทั้งให้หน่วยงานประกาศ 

/รายชื่อผู้ประเมิน... 



-๑๙- 
 

 
รายชื่อผู้ประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด 
 

   ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสอง
รอบ รอบละหกเดือน โดยรอบที่หนึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
และรอบที่สองเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน หรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดช่วงเวลาตามรอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 
   เนื่องจากข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ก าหนดให้
แต่ละหน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ หน่วยงาน
ก าหนด ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาปรับเกณฑ์ภาระงานสอนของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ให้
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองรอบ 
รอบละหกเดอืน โดยรอบที่หนึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม และ
รอบที่สองเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่  ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน หรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดช่วงเวลาตามรอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
 ๒. ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ     พล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินปีละสองรอบ รอบละหกเดือน โดยรอบที่หนึ่ง
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม และรอบที่สอง เป็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
  ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน ดัชนีชี้วัด 
เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุผลอัน
สมควร ให้ ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมเป็น
การเฉพาะตามเห็นสมควรได้พิจารณาเป็นกรณีไป 
 ๓. ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินปีละสองรอบ รอบละหกเดือน โดยรอบที่หนึ่ง
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม และรอบที่สอง เป็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

/ข้อ ๑๓... 



-๒๐- 
 

 
  ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน ดัชนีชี้วัด 
เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุผลอัน
สมควร ให้ ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมเป็น
การเฉพาะตามท่ีเห็นสมควรได้พิจารณาเป็นกรณีไป 
 ๔. ประกาศ ม.อบ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ข้อ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร ให้ด าเนินการดังนี้ (๑) ต าแหน่งวิชาการ ให้แต่
ละหน่วยงานด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานก าหนด และหรือปรับใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยจะก าหนดขึ้นใหม่ในภายหลัง 
  ข้อ ๖ ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้ประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน  ดัชนีชี้วัด 
เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน รวมทั้งก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด .....ฯลฯ..... 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
  -  ส าเนาหนังสือคณะศิลปศาสตร์ ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๗๐๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 
มติที่ประชุม  เนื่องจากการก าหนดภาระงานเป็นข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน ซึ่งคณะสามารถ
ด าเนินการตกลงได้เอง  ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะหารือและตกลงกันเป็นการภายใน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
และประกาศหลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 
 
  ๕.๕ ขอทบทวนข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน 

 

   เนื่องจากข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน ไม่มี
กรอบระยะเวลาในการประเมินผลการสอน สภาอาจารย์จึงขอเสนอระเบียบวาระเพ่ือขอทบทวนข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. ๒๕๔๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑ 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาวางนโยบายเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการประเมินผลการสอนของอาจารย์ เพื่อประกอบการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

/๓. ประกาศ… 
 



-๒๑- 
 

 

  ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ๑. ส าเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๕/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  ๒. ส าเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๒๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  ๓. สรุปการด าเนินการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน 
หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔ เดือน 
หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้เสนอขอขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน ต่อผู้มีอ านาจลง
นามค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการสอน 
 
 

๕.๖ ขอความเห็นชอบการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร 
 

   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ขออนุมัติปรับวุฒิ นางสาวพัชรินทร์ 
ดั่งฐากูร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๕๐๔ อัตราเงินเดือน 
๒๐,๑๒๐.-บาท เนื่องจากส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) เมื่อวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
พิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการตามประกาศฯ ปรับวุฒิ แล้วจึงน าเสนออีกครั้ง ทั้ งนี้ การปรับวุฒิเป็นความต้องการ
ของหน่วยงานและเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานต้องวิเคราะห์ แสดงเหตุผลและความจ าเป็นว่า
ท าไมต้องมีนักวิเทศสัมพันธ์คุณวุฒิปริญญาโท 

   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาแล้วจึงขอแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือขออนุมัติปรับ
วุฒิบุคคลดังกล่าว ดังนี้ 
   ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
       ๑.๑ มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยภูมิภาคอาเซียน จ านวน ๕๙ คน  
       ๑.๒ รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนมาแลกเปลี่ยน จ านวน ๖๙ คน  
      ๑.๓  ต้อนรับอาคันตุกะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ านวน ๑๖ ครั้ง จ านวน ๑๓๔ คน 
       ๑.๔ ประสานงาน/อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ 
จ านวน ๖ ครั้ง รวมผู้เดินทาง จ านวน ๕๘ คน และมีการลงนามความร่วมมือ จ านวน ๙ ฉบับ  
   ๒. การเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้องปรับการ
ท างานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันที่จะมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในปีถัดไป  
   ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถพูด เขียน อ่าน ฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญ
ของเนื้อหาต่างๆ ได้ ทั้งยังต้องมีทักษะการใช้สื่อสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนงาน และ
ความเชี่ยวชาญในงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ 

/บุคลากร… 



-๒๒- 
 

 
บุคลากร งานด้านพิธีการ/การรับรองอาคันตุกะ และการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการท างานดังกล่าว
ล้วนน าไปสู่หนทางการเจริญเติบโตของงานด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นการผลักดันให้นักศึกษาและอาจารย์ก้าวเข้าสู่ยุค
สมัยของความเป็นนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ  
   ทั้งนี้ อธิการบดี ได้มีความเห็นอนุมัติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 

๑. คุณวุฒิที่ยื่นขอเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองแล้ว และเป็นความต้องการของส านักงาน 
วิเทศสัมพันธ์ 

๒. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวปรับวุฒิ 
๓. อัตราเงินเดือน ณ วันที่เสนอขอปรับวุฒิยังไม่เกินขั้นแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น 
๔. ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การขอปรับวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยแล้ว 

   ดังนั้น หากได้รับการปรับวุฒิจะได้รับอัตราเงินเดือนจากเดือนละ ๒๐,๑๒๐.-บาท เป็น 
อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๑,๓๒๐.-บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือขอความเห็นชอบการขอปรับวุฒิบุคคลดังกล่าว จาก คุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการพัฒนาสังคม เป็น คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
   ทั้งนี้ หากเห็นชอบจะได้เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ 
นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร ต่อไป 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ ก าหนดดังนี้ 
  ข้อ ๑๐ วิธีการปรับวุฒิมีดังนี้ 

(๑) ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะปรับวุฒิยื่นขอปรับวุฒิต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ชั้นตามแบบรายการ ๓ ที่แนบท้ายประกาศ 

(๒) ส่วนราชการภายในตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอปรับวุฒิ เสนอคณะกรรมการ 
ประจ าส่วนราชการภายในเพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่ส่วนราชการภายในจะได้รับเพิ่มขึ้นเป็น
ส าคัญ หากเห็นชอบ ให้เสนอการปรับวุฒิตามแบบรายการ ๓ ที่แนบท้ายประกาศ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการภายในเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย  
  กรณีส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ควบคุมดูแล เป็น
ประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีให้ความเห็นชอบจ านวน  ๑  คน เป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานที่ควบคุมดูแล เป็นกรรมการ และบุคลากรสังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 
  กรณี ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตามที่ก าหนดได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณามอบหมายบุคคล
ตามความเหมาะสม 
 

/ผลการพิจารณา… 
 



-๒๓- 
 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับขั้นตอน  
      ๑. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติให้
ด าเนินการตามประกาศฯ ปรับวุฒิ แล้วจึงน าเสนออีกครั้ง ทั้งนี้ การปรับวุฒิเป็นความต้องการของหน่วยงานและ
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานต้องวิเคราะห์ แสดงเหตุผลและความจ าเป็ นว่าท าไมต้องมี 
นักวิเทศสัมพันธ์คุณวุฒิปริญญาโท 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. บันทึกข้อความ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕.๑/๙๓๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องขอปรับวุฒิ 
  ๒. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๓๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗   
 
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการการขอปรับวุฒิ ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ
ตามขั้นตอนการขอปรับวุฒิต่อไป 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
๖.๑  ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ 

เปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพ่ือ
รับโอนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับคุณสมบัติการบรรจุ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน และมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก คุณวุฒิ
ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือมาทดแทนต าแหน่งอาจารย์ที่ว่างลงและเกิดความ 
คล่องตัวในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ๑๖๖ และขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขท่ีต าแหน่ง ๑๖๖ จาก คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น คุณวุฒิปริญญาโท 
หรือคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และขอ
อนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 

/รองอธิการบดี… 



-๒๔- 
 

 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 
                      ๑. พิจารณาอนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งเลขที่ ๑๖๖  
   ๒. พิจารณาอนุมัตอินุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก“คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์” เป็น “คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง” 
   ๓.  พิจารณาอนุมัติการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           “ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” 

๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

“ข้อ ๗ ต าแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นต าแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผน
กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  กรณีขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการให้เสนอ  ขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.” 
 
มติที่ประชุม  คณะวิทยาศาสตร์ ขอถอนเรื่อง  

 

๖.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   
และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ นายเมธี เมธาสิทธิ สุขส าเร็จ พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภท
เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ลาออกจากราชการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น คณะศิลปศาสตร์จึงได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อทดแทน ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก 

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือมาทดแทนต าแหน่งอาจารย์ที่ว่างลงและเกิดความ 
คล่องตัวในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก 
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี เป็น คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือทดแทน
อัตราเดิมที่ว่างลง 

/รองอธิการบดี... 



-๒๕- 
 

 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 
                      ๑. พิจารณาอนุมัติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี” เป็น “คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี” 
   ๒.  พิจารณาอนุมัติการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           “ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” 

“ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการก าหนดชื่อต าแหน่งและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้ทุกต าแหน่ง 
โดยระบุชื่อต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
โดยยึดหลักสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง” 

๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่ง และมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

“ข้อ ๔ การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้น า
บัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม” 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 

๖.๓ การพิจารณาคุณวุฒิการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

 

   ด้วยกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ว่า ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันจะต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่เนื่องจาก
คู่มือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น ามาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการว่า จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

กองการเจ้าหน้าที่จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณา และที่ประชุมได้มีมติก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ที่
ใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ว่าผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันจะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.  

/มหาวิทยาลัย… 



-๒๖- 
 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี พร้อมทั้ง
ก าหนดในประกาศว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะส่งหลักฐานการศึกษาของผู้สอบแข่งขันได้ไปตรวจสอบ ณ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา และหากผลการตรวจสอบคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อไป  

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ 
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๕๗ ปรากฏว่า นางเดือนดารา รัตนกาสาว์ เป็นผู้สอบแข่งขันได้ และจากการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
พบว่า นางเดือนดารา  รัตนกาสาว์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้มีหนังสือไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิการศึกษาของนางเดือนดารา รัตนกาสาว์ 
ว่าเป็นคุณวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือไม่  
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๖๗๔๗ ลงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษาของนางเดือนดารา รัตนกาสาว์ ว่า หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นางเดือนดารา รัตนกาสาว์ส าเร็จการศึกษานั้น มีโครงสร้าง
หลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่าทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 
                      ๑. พิจารณารับรองวุฒิการศึกษาของนางเดือนดารา รัตนกาสาว์ เพื่อเรียกรายงานตัวเข้า
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี 
   ๒.  พิจารณาวันอนุมัติการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

 
  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           “ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” 

“ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการก าหนดชื่อต าแหน่งและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้ทุกต าแหน่ง 
โดยระบุชื่อต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
โดยยึดหลักสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง” 

๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่ง และมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

/“ข้อ ๔... 
 



-๒๗- 
 

   
“ข้อ ๔ การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้น า

บัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม” 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้   
                      ๑. รับรองวุฒิการศึกษาของนางเดือนดารา รัตนกาสาว์ เพื่อเรียกรายงานตัวเข้าบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
   ๒. วันอนุมัติการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี คือวันที่มารายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

  ๖.๔ แนวปฏิบัติในการด าเนนิการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 

ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการและบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด  ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากรที่อายุ
ครบเกษียณอายุราชการ ๓ ราย ซึ่งได้รับพิจารณาอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ ๒ ราย คือ รองศาสตราจารย์กิตติ   
วงส์พิเชษฐ คณะเกษตรศาสตร์  และรองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร คณะวิทยาศาสตร์ และเกษียณอายุ
ราชการ ๑ ราย คือ  นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอแนวปฏิบัติในการจัดงานมุทิตา
จิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ด าเนินการจัดงานให้กับบุคลากรทุกประเภทซึ่งไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวประเภท 
จ้างเหมาหรือลูกจ้างโครงการต่างๆ ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี หรือได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
   ๒. กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการจนถึงหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ด าเนินการ
จัดงาน เมื่อผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
  

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติการด าเนินการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

  -  ข้อมูลบุคลากรเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  – ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
   ๑. ด าเนินการจัดงานให้กับบุคลากรทุกประเภทท่ีมีอายุครบครบเกษียณอายุราชการ 
๖๐ ปี หรือได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด โดยไม่รวมถึงลูกจ้างช่ัวคราว
ประเภทจ้างเหมาหรือลูกจ้างโครงการต่างๆ  

/๒. กรณีบุคลากร… 
 



-๒๘- 
 

 

   ๒. กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการจนถึงหกสิบห้าปีบริบูรณ์  ให้
ด าเนินการจัดงาน เมื่อผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
   ๓. บุคลากรตามข้อ ๒ หากลาออกก่อนอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ใหด้ าเนินการจัด
งานบุคคลดังกล่าวเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น 
 
 

๖.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางล าดวน จารุกมล 
 

   ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ส านักงานอธิการบดี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง นางล าดวน จารุกมล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง ๒๖๒ เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
พิจารณาแล้วมีมติการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งจากประเภททั่วไป เป็นประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ จะต้องมีกรอบอัตราต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยนตามแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 
ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติ และการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง จะต้อง
เป็นความต้องการของส่วนราชการภายในและส่วนงานภายใน โดยมีเหตุผล ความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนต าแหน่ง
บุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ  
   ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาแล้วจึงขอแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งบุคคลดังกล่าว เนื่องจากได้มอบหมายให้ นางล าดวน 
จารุกมล ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานมาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๗) ดังนี้ 
   ๑. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์     
   ๒. ฐานข้อมูลอาจารย์/กรรมการต่างๆ 
   ๓. คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๔. ศึกษาวิเคราะห์จัดท าระเบียบประกาศทางวิชาการ 
   ๕. ตรวจสอบและเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา 
   ๖. ดูแลตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานการจัดท าประกาศ/ ค าสั่ งทางวิชาการ เช่น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การ
ค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบรวบยอด/ สอบวัดคุณสมบัติ/ สอบเค้าโครง/ สอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 
   ๗. ตรวจสอบรูปแบบและให้ค าปรึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
   ๘. ทุนตีพิมพ์เผยแพร่และการน าเสนอผลงาน 
   ๙. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
   ๑๐. จัดสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๑๑. จัดอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๑๒. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน 
   ในการนี้ พิจารณาแล้วบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์
ครบถ้วนที่จะเปลี่ยนต าแหน่ง เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กอปรกับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕- 
๒๕๕๘ ได้ก าหนดกรอบต าแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้ว จึงเห็นควรเปลี่ยนต าแหน่ง กรณีมีคนครอง ราย นางล าดวน  
จารุกมล จากประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ เพ่ือให้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายและจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาและ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๖๗๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

/ทั้งนี้ อธิการบด.ี.. 
 



-๒๙- 
 

 

   ทั้งนี้ อธิการบดี เห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 
   ๑. บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่
จะขอเปลี่ยน 
   ๒. อัตราเงินเดือนยังไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   ๓. ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ไว้ในแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ แล้ว 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมี
คนครอง จากประเภททั่วไป เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รายนางล าดวน จารุกมล  
   จาก ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
             ทั้งนี้ หากเห็นชอบจะได้เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน  
  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
  ตามข้อ ๖ (๒) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และ
การตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดท าข้อมูลตามแบบรายการ ๔ ที่แนบท้ายประกาศ และ
เสนอต่อ ก.บ.บ.เพ่ือพิจารณา 
  เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการภายในเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้ 
  ส านักงานอธิการบดี ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจ าส านักให้ความเห็นชอบ จ านวน ๑ คน ผู้อ านวยการกอง
หรือหัวหน้าส านักงานท่ีเกี่ยวข้อง และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กรณีที่ไม่สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่ก าหนดได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณามอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอ านาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลงานให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการประเมินบุคคล
และผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนราชการภายใน” 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน  
  ๑. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
  ๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว
มีมติการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งจากประเภททั่วไป เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
จะต้องมีกรอบอัตราต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยนตามแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติ และการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง จะต้องเป็น
ความต้องการของส่วนราชการภายในและส่วนงานภายใน โดยมีเหตุผล ความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนต าแหน่งบุคคล
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

/เอกสารประกอบ... 
 



-๓๐- 
 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. บันทึกข้อความ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๗/๖๗๗  ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง กรณีมีคนครอง 
  ๒. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๔๖๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง รายนางล าดวน จารุกมล 
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบในหลักการให้เปลี่ยนต าแหน่ง และให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงาน ตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

 

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

 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   

๙/๒๕๕๗   
 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


