
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสาวสรินทิพย์  ทวีเดช กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ  
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ 
๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ     
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์   แก้วจันดี กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ กรรมการ 
      และการออกแบบ 
๑๒.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
        
๑๓. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      และสิทธิประโยชน ์
๑๕. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
๑๖. รักษาราชการแทนรองอธิการบดี นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี เลขานุการ 
      ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล ติดภารกิจ   
๒. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ติดภารกิจ 
    และเครือข่าย 
๓. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา ติดภารกิจ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๒. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิ์พันธ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 

/๕. นางสาวศศิธร...   



-๒- 
 
 

๕. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นายอภิชาติ  ธรรมแสง บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑  มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

ตามความในข้อ ๖ (๖) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ 
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
กองการเจ้าหน้าที่ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อธิการบดีจึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
วิเทศสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน และมอบหมายให้กองการ
เจ้าหน้าที่ เสนอขอแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยแก้ไขจาก  “รอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ” แก้ไขเป็น “รอง
อธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ” ต่อไป 
        ประธาน  จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเศษ 
วันอังคารที่ ๓๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗วาระพิเศษวันอังคารที่ ๓๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ การก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน   
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖  
กันยายน ๒๕๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน 
ภายใน ๔ เดือน ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด นั้น จะก าหนดระยะเวลาโดยเริ่มตั้งแต่ 

/เมื่อใด... 



-๓- 
 
 

เมื่อใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการขยายเวลาการ
ประเมินผลการสอนได้ไม่เกินครั้งละ ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต่องานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน 
ทั้งนี้ ในการขยายเวลาต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น 

ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าว 
ข้างต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗    
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอนให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔ 
เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต่องานบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการภายในเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนฯ สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ านาจลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบการก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔ 
เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต่องานบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการภายในเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนฯ สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ านาจลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ประจ าปี  ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีหลัง  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปี  ๒๕๕๗  รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามผลการประเมินที่คณะ หน่วยงาน  น าเสนอ
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร  และเงินท่ีกันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้ส าหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการ         
ทุกหน่วยงาน  และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  และได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

/วงเงิน ๓ % ... 



-๔- 
 

 
   ๑.  วงเงิน ๓% ของเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๗  ดังนี้  

- จ านวนข้าราชการ   ๔๑๔  ราย 
- เงินเดือนรวม           ๑๓,๗๓๖,๑๔๐.-  บาท 
- วงเงิน ๓%       ๔๑๒,๐๘๔.๒๐  บาท 

๒.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 
 - ใช้ปัดเศษให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกหน่วยงานและจัดสรร 

ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย รวมจ านวน  ๖๔  ราย 
   ๓.  สรุปวงเงินและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  รอบครึ่งปีหลัง  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   - วงเงิน ๓%         ๔๑๒,๐๘๔.๒๐ บาท 

- ใช้เลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม  ๔๑๒,๐๗๖.๑๐ บาท 
- วงเงินคงเหลือรวม      ๘.๑๐ บาท 

  ๔.  อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีค าสั่งให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปี ๒๕๕๗   

รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล  โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูลฐานบุคลากรเรียบร้อยแล้ว 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปีหลัง  ณ  วันที่  ๑  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๔.๒  รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  ๒๕๕๗   

รอบครึ่งปีหลัง  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗   
เมื่อวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน น าเสนอภายในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน  โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุน (ด้านสาธารณสุข) จัดสรรให้ร้อยละ ๓  

/ของเงินเดือน... 



-๕- 
 

 
ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานร้อยละ ๒.๙๒๕ และเงินท่ีกันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้ส าหรับการปัดเศษให้แก่
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย  และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของ
อธิการบดีกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้  
 

รายการ เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
จ านวนพนักงาน ๓๒๒ราย ๔๗๒ราย 
เงินเดือนรวม ๙,๖๐๐,๑๓๐บาท ๑๐,๗๔๒,๙๔๐ บาท 
วงเงิน ๓ % ๒๘๘,๐๐๓.๙๐บาท ๓๒๒,๒๘๘.๒๐บาท 

 

๒.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 
 - ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม  จ านวน  ๒๖  ราย 
   ๓.  สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

รายการ เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
วงเงิน ๓ %                                ๒๘๘,๐๐๓.๙๐ บาท                 ๓๒๒,๒๘๘.๒๐ บาท 
ใช้เพ่ิมเงินเดือนรวม                                ๒๗๕,๐๘๐.๐๐ บาท                 ๒๘๖,๓๑๐.๐๐ บาท 
วงเงินคงเหลือเหลือ                                  ๑๒,๙๒๓.๙๐ บาท                   ๓๕,๙๗๘.๒๐ บาท 
 
 

   ดังนั้น  ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน 
งบประมาณและเงินรายได้ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ไม่เกินวงเงิน ๓ % 

  ๔.  อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีค าสั่งให้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี ๒๕๕๗รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑  

ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล  โดย
ผ่านทางระบบฐานข้อมูลบุคลากรเรียบร้อยแล้ว 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปี ๒๕๕๗รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
/๓. ประกาศ… 



-๖- 
 

 
 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   ๔.๓ รายงานผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๒ 
ณ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗   

   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  
๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปี ๒๕๕๗ ครั้งที่  ๒ ณ วันที่  
๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน น าเสนอ โดยให้เลื่อนตามโควตา ๒ ขั้น จ านวน  ๑๖ ราย  
และเห็นชอบให้เลื่อน ๑ ขั้น เพิ่มเติม จ านวน  ๕ ราย นั้น กองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน ต่าง ๆ  พร้อมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 
   ๑. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ๐.๕ ขั้น รวมทั้งปี  ๑.๕  ขั้น   จ านวน     ๑  ราย 
   ๒. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ๑  ขั้น    รวมทั้งปี  ๑.๕ ขั้น   จ านวน   ๘๖  ราย 
   ๓. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ๑.๕ ขั้น   รวมทั้งปีไม่เกิน  ๒ ขั้น    จ านวน     ๓  ราย 

๔. ให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เนื่องจากข้ันเงินเดือนถึงขั้นสูงของต าแหน่ง 
จ านวน ๒๑ ราย 
   กองการเจ้าหน้าที่  มีค าสั่งให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๒  
ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และได้แจ้งผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้คณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

    
   ๔.๔  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าได้พิจารณา
เห็นว่าการก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ควรให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ไปก าหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันที่สอดคล้องกับบริบท  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้  ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เพ่ือจะได้ตรงตามความต้องการ
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอย่างแท้จริง  ดังนั้น  จึงได้ออกประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ประกาศ  ก.พ.อ.  พ.ศ. ๒๕๕๔  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖  ในข้อ ๔ วรรคสอง  เป็นดังนี้  “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่ 
 

/อยู่ในแผน... 



-๗- 
 
 

อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  แล้วแต่กรณี” 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

เนื่องจากเรื่องการก าหนดสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลานั้น  กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่น ากลับไปพิจารณาทบทวนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป   

ต่อมากองการเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างไม่เป็น 

ทางการว่าได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดสาขาวิชา ที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม  
ปฏิบัติการ วิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน  และอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายตรวจร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว  เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยก าหนดทุก
สาขาวิชาเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่   ๑/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ทราบแล้ว  ดังนั้น  เมื่อ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฯ  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗  กองการ
เจ้าหน้าที ่จึงได้แจ้งให้คณะ ส านัก วิทยาลัย  ตรวจสอบและทบทวนสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของคณะ ส านัก 
วิทยาลัย  เพ่ือให้ครอบคลุมทุกสาขาตามมติสภามหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรและจะได้น าเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป   

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

๑.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๘  
กันยายน  ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่น ากลับไปพิจารณาทบทวนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบสาขาวิชาที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  -  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑  ลงวันที่  ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบหมาย กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลและเชิญประชุมคณะ/ 
หน่วยงาน เพื่อร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

/๔.๕  ความคืบหน้า... 



-๘- 
 

    
๔.๕  ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

ข้าราชการ พ.ศ... 
ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  ได้มี 

มติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. 
๒๔๙๔ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยเพ่ือประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  และ
จะมีผลบังคับใช้ต่อไป นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอสรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติและแผนการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
 ๑.๑ การบังคับใช้ของกฎหมายคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗  และผู้มีสิทธิจะสามารถยื่นความประสงค์ลาออกจากสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ตาม
โครงการ Undo ได้ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้จนถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.๒  ผู้มีสิทธิคือ ข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้าราชการบ านาญที่เคยเป็นสมาชิก กบข. 
   ๒  แนวปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิทีเ่ลือกกลับไปใช้บ านาญสูตรเดิม (Undo) 
   ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๔๐  
ทั้งท่ีเป็นข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบ านาญตามรายละเอียด ดังนี้ 
  

ประเด็น ข้าราชการปัจจุบนั ข้าราชการบ านาญ 
๑. วันท่ีแจ้งความประสงค ์ วันถัดจากวันท่ีกฎหมายมีผลบังคบั – ๓๐  

มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
วันถัดจากวันท่ีกฎหมายมีผลบังคบั – ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

๒. วันท่ีจะได้รับเงินคืนจากกองทุน 
กบข. 

วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป จะไดร้ับย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีออกจาก
ราชการ (ลาออกหรือเกษียณ) ถึงวันท่ี  
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 

๓. การยื่นเรื่อง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด 
๔. เงินผลประโยชน ์ เงินท่ีจะไดร้ับจากกองทุน กบข. เมื่อลาออก

จากกองทุน (Undo)  
๑. เงินสะสมและเงินผลประโยชน์ 
๒. เงินสะสมส่วนเพ่ิม และผลประโยชน์ 
    (ถ้ามี) 

เงินท่ีต้องคืนราชการ  
๑. ผลต่างของสูตรบ านาญ  
๒. คืนเงินประเดมิ เงินชดเชย เงินสมทบ 
ยกเว้น เงินสะสม ค านวณโดยวิธีการหัก
กบลบกัน 
๓. กรณีส่วนตา่งของเงินบ านาญ  ผู้รับ
บ านาญต้องคืนเงินทั้งหมดภายในวันท่ี  
๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
   ๓.  เปรียบเทียบข้อมูลการยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. (Undo) และการเป็นสมาชิก 
กบข. (Redo) 
 

รายละเอียด Undo Redo 
๑. สถานะ ยกเลิกเป็นสมาชิก กบข. เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป 

และข้าราชการที่ยังไมไ่ดส้มาชิก กบข. 
สามารถสมัครใจเป็นสมาชิกได ้

   
 



-๙- 
 

 
รายละเอียด Undo Redo 

๒. สูตรที่ใช้ในการค านวณ ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๔๙๔   
 
 เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ 
                       ๕๐ 
ต้องไม่เกิน ๑๐๐%ของเงินเดือนสดุท้าย 
 

ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม 
๒๕๔๑  (สตูรค านวณที่ใช้ในปัจจบุัน)  
 
เงินเดือนเฉลีย่ ๖๐ เดือน x อายุราชการ 
                       ๕๐ 
ไม่เกิน ๗๐ %ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ 
เดือน 

   
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

                            ๔.๖  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ 
ประเมินสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะและประเภทผู้บริหาร สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  

   ตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภท
ผู้บริหาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ควบคุมดูแล 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะฯ ตามการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

/๒.  ค าสั่ง… 
 



-๑๐- 
 

  ๒.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๖๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
  ๓.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๙๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๑๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

๔.๗ รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่งว่าง 
 

   ด้วยนายไท  แสงเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ าตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า ว่างลง ๒ ต าแหน่ง 

   ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่งว่างดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๗๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ใน 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกจากคณะมาประชุมเพ่ือเลือกกันเอง เพ่ือให้ได้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ แทนต าแหน่งว่าง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งอธิการบดีได้ออกประกาศแต่งตั้งแล้ว ดังนี้ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
- นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้  ต าแหน่งอาจารย์   สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๗  
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับฯ ก าหนดให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
คณาจารย์ประจ าภายใน ๓ วันนับแต่ได้รับผลการเลือกตั้ง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

/เอกสารประกอบ… 



-๑๑- 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า แทนต าแหน่งว่าง ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๔.๘ รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์แทนต าแหน่งว่าง 
 

   ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บุดดาดี ประธานสภาอาจารย์ ขอลาออกจากการเป็น
ประธานสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์  ประเภทผู้แทนทั่วไป เนื่องจากมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนนักศึกษา และโครงการนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานสภาอาจารย์
และกรรมการสภาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นชอบการอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่มี
การเลือกประธานสภาอาจารย์คนใหม่ 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้น าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการด าเนินการ แล้ว 
ก าหนดให้มีการประชุมสภาอาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือด าเนินการเลือกประธานสภาอาจารย์คน
ใหม่  โดยวิธีการให้กรรมการสภาอาจารย์ที่มาประชุมเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ดังกล่าว 
ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๓ คน แล้วให้กรรมการสภาอาจารย์ที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาอาจารย์แทนต าแหน่งว่าง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณทั้งนี้ ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งก าหนดให้อยู่ในวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนซึ่งเป็นไปตามข้อ๑๖ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑(วาระสภาอาจารย์ ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

   ดังนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณประธานสภาอาจารย์ มีระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากต าแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์ ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการสภา
อาจารย์ ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๔.๙  บุคลากร… 
 



-๑๒- 
 

 

   ๔.๙  บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
 

ด้วยคณะบริหารศาสตร์  ขออนุมัติให้ นางสาวจิรภา  โสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา  
Development  Planning  ณ  Asian Institute  of  Technology  ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่  
๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติให้บุคคลดังกล่าว   ลาศึกษาภายในประเทศตามที่คณะต้นสังกัดเสนอ   

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 ๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑ 
ธันวาคม  ๒๕๔๘   มีมติก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ไว้ดังนี้ 
   -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยไม่ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
    -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
     
 

๔.๑๐  บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 

ด้วยคณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาEducation (Thematic route)  ณ  University of Cambridge  สหราชอาณาจักร  ด้วยทุนโครงการ
ทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเนื่องจากอยู่
ระหว่างรออนุมัติส าเร็จการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ทั้งนี้  อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคล
ดังกล่าวรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามที่ต้นสังกัดเสนอ   

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 

/๒.  ที่ประชุม... 
 



-๑๓- 
 

 

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 
 
 

   ๔.๑๑  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
  

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จ านวน ๒ ราย  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการจ านวน 
๔ ราย รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือทราบ ดังนี้ 

/๑. นายชัชชัย  ... 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศกึษา ต าแหน่งที่จ้าง เงินเดอืน 
ตั้งแต่วนัที ่

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่ เดือนละ 
 เงินงบประมาณ      

๑ นายอาทิตย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ๒๖๔ ๒๒,๙๖๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

   บุญเรงิ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิตแิละ   หมายเหตุทดแทนอัตราลาออก 

  ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ์    

  จากสถาบันบัณฑิตพัฒน - คณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ    

  บริหารศาสตร ์ หน่วยจัดการเรียนการสอน     
   จังหวัดมกุดาหาร    
       

๒ นายณัฐสทิธิ ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ๒๗๖ ๒๒,๙๖๐ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

   วงศ์จนัทา สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก   หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

  จากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์  ปฏิบัติงาน ณ    

   หน่วยจัดการเรียนการสอน     
   จังหวัดมกุดาหาร    
       



-๑๔- 
 

 

๑. นายชัชชัย  พลเขต  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสังกัดกองคลัง ส านักงานอธิการบดีขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๗เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการทีห่น่วยงานอื่น 

๒. นางสาวณัฐาสินี  กวีนัฎธยานนท์พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่ง 
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๗เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน 

๓. นายจ ารัส  เชื้อทองพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
บริหารปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่
วันที่  ๑ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการทีห่น่วยงานอื่น 

๔. นางน าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ต าแหน่ง 
อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  ๑ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๕๗เพ่ือดูแลมารดา 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 
   ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ประกอบด้วย 

  (๑)  อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
  (๒)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
  (๓)  คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงาน กรรมการ 
   ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า รวมถึงหัวหน้า 
   หน่วยงานที่จัดตั้งโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยด้วย 
  (๔)  ประธานสภาอาจารย์      กรรมการ 
  (๕)  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์    กรรมการ 
  (๖)  รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับ  กรรมการและเลขานุการ 
   การบริหารงานบุคคล  
  (๗)  ผู้อ านวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมดูแลกองการเจ้าหน้าที่ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๐๖๘/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงเห็นควรให้แก้ไขความใน ข้อ ๖ (๖) แห่งข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  

 จากเดิม (๖) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็น
กรรมการและเลขานุการ  

/แก้ไขเป็น… 
  



-๑๕- 
 

 แก้ไขเป็น (๖) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....  

   
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑.ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                    ๔. (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และให้เพิ่มเติม  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
ดูแลเกี่ยวกับการวางแผนและงบประมาณ  ร่วมเป็นกรรมการภายหลังแก้ไขแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
 
 ๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ... 

  

   สืบเนื่องจากวาระประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นการปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสอดคล้องกับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗จึงขออนุมัติปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
๒๕๕๕  ในเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน  ตามข้อ ๓(๖)   

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ... 
 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 ๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

/เอกสาร... 



-๑๖- 
 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  ๑.  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ... 
  ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ.  ๒๕๕๕   
  ๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖    
   
มติที่ประชุม  ถอนเรื่อง  และใหน้ าเสนอพร้อมแผนพัฒนาบุคลากรในคราวต่อไป 
 
 
                             ๕.๓  การพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งของต าแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

   สืบเนื่ องจากการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ท าให้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เปลี่ยนแปลงไป โดย ก.พ.อ. ก าหนดให้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ๓ ขั้นตอน คือ การก าหนดระดับต าแหน่ง การ
ประเมินค่างาน และการประเมินบุคคลและผลงานตามองค์ประกอบต่างๆ  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการออกข้อบังคับและประกาศต่างๆ เพ่ือรองรับการ
ประเมินและการแต่งตั้งบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  เนื่องจากการด าเนินการในขั้นตอนแรก ได้แก่ การก าหนดระดับต าแหน่งยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้  
ที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ มีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การก าหนดระดับต าแหน่งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
 

ล าดับ ระยะเวลา การด าเนินการ 
๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความหมาย ความส าคัญ และ

หลักในการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน การก าหนด
โครงสร้างหน่วยงาน การก าหนดกรอบของต าแหน่ง 
(จ านวนและระดับต าแหน่ง) ต าแหน่งประเภททั่วไป และ 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ – เดือนมิถุนายน 
๒๕๕๗ 

หน่วยงานต่างๆ จัดท าค าขอการก าหนดระดับต าแหน่ง   
 

๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

การประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงค าขอการก าหนดระดับ
ต าแหน่งของหน่วยงานต่างๆ 

๔ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงค าขอการก าหนดระดับต าแหน่ง 
๕ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น 
๖ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลัง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเบื้องต้น 

 /คณะกรรมการ… 



-๑๗- 
 

 

   คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดระดับต าแหน่ง ได้แก่ 
   ๑) คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       - พิจารณาและเสนอความเห็นในเบื้องต้น 
   ๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
       - พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ๓) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       - พิจารณาอนุมัติ   
   คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาค าขอก าหนดจ านวนกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 
ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้ 
   ๑) หลักเกณฑ์และการก าหนดระดับต าแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของต าแหน่งและ
แผนพัฒนาก าลังคนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
   ๒) หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพ่ิมขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 

๓) เป็นต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่ง 
๔) ไม่มีผลท าให้เพ่ิมงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
๕) ไม่มีท าให้อัตราก าลังเพ่ิมขึ้น 
๖) ต้องค านึงถึงความประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และความประหยัด 
๗) ยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

   

   แผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ก าหนด ดังนี้ 
   ๑) ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
        - ระดับช านาญการ ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังอย่างน้อยเท่ากับกรอบเดิมและ
สามารถเพ่ิมได้ตามผลการวิเคราะห์ค่างาน 
        - ระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดไว้ที่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักและหน่วยงาน
ภารกิจสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีการประเมินค่างาน 
                                    - ระดับเชี่ยวชาญ ก าหนดให้มีในหน่วยงานที่ได้มีการก าหนดความจ าเป็นไว้แล้ว ส่วน
การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึนให้มีการวิเคราะห์ค่างาน 
                 - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในกรอบอัตราก าลัง ๔ ปีนี้ จะยังไม่ก าหนดไว้ 
   การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ก าหนดให้ต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มีสัดส่วนของระดับต าแหน่งที่เหมาะสม 
   ๒) ประเภทต าแหน่งทั่วไป 
                                    - ประกอบด้วยระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และช านาญงานพิเศษ ก าหนดให้ทุก
ต าแหน่งมีเส้นทางความก้าวหน้าถึงระดับช านาญงานพิเศษ โดยต้องมีการประเมินค่างานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณา 
ก าหนดระดับต าแหน่งของต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระยะ ๔  
ปีแรก พ.ศ.....  
   คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาการขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้หลักการและเหตุผลที่ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  

/๑) ความสอดคล้อง... 



-๑๘- 
 

๑) ความสอดคล้องกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.  
   ๒) การประเมินค่างานจะเป็นการกลั่นกรองเพ่ือรับรองหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ
และความยุ่งยากของงานอีกชั้นหนึ่งก่อนการประเมินบุคคลและผลงาน 
   ๓) การประเมินบุคคลและผลงานตามองค์ประกอบต่างๆ จะเป็นการกลั่นกรองทั้งคุณภาพ
ของงานและบุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   ดังนั้น เมื่อค าขอก าหนดระดับต าแหน่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด สอดคล้องกับแผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ประกอบกับเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ก าหนดระดับต าแหน่งของ
ต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระยะ ๔ ปีแรก ตามจ านวนที่หน่วยงาน
เสนอ (เอกสารหมายเลข ๔ – ๑๐) 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒. แผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กรอบอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
  ๓. แผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
  ๔. ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังและจ านวนต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
  ๕. ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังและจ านวนต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานพิเศษ 
  ๖. ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังและจ านวนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ                            
  ๗. ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังและจ านวนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ                            
  ๘. ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังและจ านวนต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ                            
  ๙. ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังและจ านวนต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ                            
  ๑๐. ตารางแสดงจ านวนอัตราก าลังและจ านวนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
เชี่ยวชาญ                            
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานเป็นระดับ 
ช านาญงาน  และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ  ตาม
จ านวนที่คณะเสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๒. ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับช านาญงานพิเศษ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับช านาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  มอบหมายคณะกรรมการบริหารกรอบ
อัตราก าลังทบทวนโดยให้คณะพิจารณาตามความจ าเป็นอย่างแท้จริง 

อนึ่ง คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า  คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังของ 
มหาวิทยาลัยควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน  ๒ - ๓ คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

/๕.๔  ขออนุมัติ... 



-๑๙- 
 

๕.๔  ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)   

 ๕.๔.๑ กรณีก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนอัตราก าลัง ๔ ปี  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่งได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังในภาพรวมทั้งข้าราชการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว โดยได้ก าหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังที่ปรากฏตาม
บทที่ ๕ ภายใต้หลักการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่พึงมีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการ
วิเคราะห์หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหลักการของ
ระบบการจ าแนกต าแหน่ง การก าหนดจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงาน/ลักษณะงาน  
 ในการนี้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ มีบางหน่วยงานที่แจ้งความ
ประสงค์ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน ต าแหน่ง/จ านวน เหตุผล 
๑ ส านักงานอธิการบด ี

๑.๑ ส านักงานส่งเสริมการวิจยั 
บริการวิชาการและท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 

 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ๑ อัตรา 
ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง ๑ อัตรา 
 

 
เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง
และเครื่องมือกลางและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นหน่วยงาน
จัดตั้งใหม่ 

๑.๒ ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป ๑ อัตรา 
ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานบริหาร ๑ อัตรา 

เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารและ
ธุรการ ซึ่งเป็นหน่วยงานจดัตั้งใหม่ 

 

 คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  
๒๕๕๗  มีมตเิห็นชอบในหลักการตามเหตุผลและความจ าเป็นที่คณะ/ส านัก น าเสนอ 

 รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยการ
ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. ส านักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน ๒ อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ๑ อัตรา  และต าแหน่งเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง
ปฏิบัติการ ๑ อัตรา 

๒. ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร จ านวน ๒ อัตรา  
ได้แก่ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ๑ อัตรา และต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๑ อัตรา 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จากแผนอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง  
๔ ปี มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งใหม่ โดยให้คณะ/ส านักส่งค าขอปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
๑. คณะ/หน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นและต้องการขออนุมตัิก าหนดต าแหน่งอัตราใหม ่ ตุลาคม เมษายน 
๒. ผ่านท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน   
๓. กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมน าเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังพิจารณากลั่นกรอง พฤศจิกายน พฤษภาคม 
๔. น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ ธันวาคม มิถุนายน 
๕. แจ้งผลการจัดสรร เลขท่ีอัตรา และเง่ือนไขประกอบการคัดเลือกบรรจุ พร้อมทั้งแจ้งกองแผนงาน มกราคม กรกฎาคม 



-๒๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑) แผนอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

  -  หน่วยงาน ไม่ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ือการปรับสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไว้ 
 ๒) แนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง 
  -  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักการก าหนดกรอบอัตราก าลัง นโยบายการบริหารกรอบอัตราก าลัง การขอ
อนุมัติก าหนดต าแหน่ง/การเปลี่ยนต าแหน่ง การขอก าหนดต าแหน่งใหม่ และการบรรจุและแต่งตั้งตามกรอบอัตราก าลัง 
 ๓) เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
  -  ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดกรอบของต าแหน่ง  
อันดับเงินเดือนของต าแหน่งและจ านวนอัตราก าลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด  
  -  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ภายใต้การแบ่งส่วน
ราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคลอบคลุมระบบบริหารอัตราก าลังทั้งระบบข้าราชการ 
ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจ า และระบบลูกจ้างชั่วคราว  

๔) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านักแล้ว 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/เอกสารการประชุม 

๑. ส านักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗  
- โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน 
- ภารกิจ 

 ๒.  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 
  - บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๕.๑/๒๔๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  

- โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน 
- ภารกิจ 

 
มติที่ประชุม       อนุมัติกรอบต าแหน่งใหม่  สังกัดส านักงานส่งเสริมการวิจัยฯ  จ านวน  ๒  อัตรา  
ตามที่เสนอ  ส าหรับส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ให้จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ภาระ
งานและกรอบอัตราก าลังเพิ่มเติม  และให้น าเสนอเข้ามาประกอบการพิจารณาใหม่     
 

  ๕.๔.๒  ขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม โดยให้ยุบเลิก 
อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว 
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่งได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังในภาพรวมทั้งข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว โดยได้ก าหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังที่ปรากฏตามบทที่ ๕ ภายใต้
หลักการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่พึงมีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการวิเคราะห์หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหลักการของระบบการจ าแนก
ต าแหน่ง การก าหนดจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงาน/ลักษณะงาน  

/ในการนี้… 



-๒๑- 
 

 
   ในการนี้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ มีบางหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์
ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่เพ่ิมเติม โดยยุบเลิกกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว และขออนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 

ล าดับ สังกัด จากลูกจ้างชั่วคราว (เดิม) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
๑ คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งอาจารย์ 

๒ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
ส านักงานเลขานุการ 

ต าแหน่งนักวชิาการพสัดุ  ต าแหน่งนักวชิาการพสัดุปฏบิัตกิาร 

๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 
ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

 
ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 

  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  
๒๕๕๗  มีมตเิห็นชอบในหลักการตามเหตุผลและความจ าเป็นที่คณะ/ส านักน าเสนอ 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณา การขออนุมัติปรับแผนอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กรณีขออนุมัติ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม โดยให้ยุบเลิกอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จากแผนอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งใหม่ โดยให้คณะ/ส านักส่งค าขอปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
๑. คณะ/หน่วยงานท่ีมคีวามจ าเปน็และต้องการขออนุมตัิก าหนดต าแหน่งอัตราใหม ่ ตุลาคม เมษายน 
๒. ผ่านท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน   
๓. กองการเจ้าหน้าทีร่วบรวมน าเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังพิจารณากลั่นกรอง พฤศจิกายน พฤษภาคม 
๔. น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใหค้วามเห็นชอบ ธันวาคม มิถุนายน 
๕.แจ้งผลการจดัสรร เลขท่ีอัตรา และเงื่อนไขประกอบการคัดเลือกบรรจุ พร้อมทั้งแจ้งกองแผนงาน มกราคม กรกฎาคม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑) แผนอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

  -  หน่วยงาน ไม่ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ือการปรับกรอบลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไว้ 
 ๒) แนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง 
  -  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักการก าหนดกรอบอัตราก าลัง นโยบายการบริหารกรอบอัตราก าลัง 
การขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง/การเปลี่ยนต าแหน่ง การขอก าหนดต าแหน่งใหม่ และการบรรจุและแต่งตั้งตามกรอบ
อัตราก าลัง 

/๓) เกณฑ์การวิเคราะห์… 
 



-๒๒- 
 

 
 ๓) เกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
  -  ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับ
เงินเดือนของต าแหน่งและจ านวนอัตราก าลังที่พึงมีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด  
  -  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ภายใต้การแบ่งส่วน
ราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคลอบคลุมระบบบริหารอัตราก าลังทั้งระบบข้าราชการ 
ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจ า และระบบลูกจ้างชั่วคราว  

๔) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านักแล้ว 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑.   ใบสรุปเรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒.   ใบสรุปเรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ๓.   ใบสรุปเรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ยุบเลิกอัตราก าลังลูกจ้าง
ชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เสนอและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
   ๕.๕  ผลการพิจารณาผลงานต าแหน่งช านาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินงบประมาณ) ราย นายทวีศักดิ์ วิยะชัย  
    

  ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ วิยะชัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขที่ต าแหน่ง ๑๖๕ สังกัดส านักงานไร่ฝึก
ทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง เป็นต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ  
   คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
พิจารณาผลงานของนายทวีศักดิ์ วิยะชัย แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และเข้าข่ายที่จะขอก าหนดต าแหน่ง
ช านาญการ  

กองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งฯ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน  
๒๕๕๔ แต่ไม่ได้ด าเนินการใดๆ เนื่องจาก  

      -  ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบ  
การขอก าหนดต าแหน่งช านาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก าหนด
เช่นเดียวกับข้าราชการ 

      - ก.พ.อ. ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  

ดังนั้น จึงพิจารณาว่าจะต้องจัดท าข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฯ ให้แล้วเสร็จ จึงจะด าเนินการต่อไป 
 

/กองการเจ้าหน้าที่... 



-๒๓- 
 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้รับค าปรึกษาจากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว 
พบว่า การขอก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการ ฯ  เทียบได้กับต าแหน่งช านาญการ ระดับ ๗-๘ ของข้าราชการใน
การบริหารงานบุคคลระบบเดิม เนื่องจาก 

 -  การยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการ  และคณะกรรมการประจ าคณะ 
เกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   

 -   ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งม ี
ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยข้อ ๔๙ แห่งข้อบังคับฯ ก าหนดไว้ว่า “การบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเรื่องใดที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการด าเนิ นการก่อนข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎหมายเดิมให้แล้วเสร็จ”  

  ประกอบกับ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่งตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
(การปรับเข้าสู่ระบบแท่ง หรือการบริหารงานบุคคลระบบใหม่)   

  ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งช านาญการ จึง
ต้อง ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบ การขอก าหนดต าแหน่ง
ช านาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก าหนดเช่นเดียวกับข้าราชการ  

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหน่งช านาญการ ของนายทวีศักดิ์ วิยะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
เช่นเดียวกับข้าราชการแล้ว พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

๑. การก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องได้รับการอนุมัติจาก ก.ม. 
- ก.ม. ได้อนุมัติความจ าเป็นให้มีต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ ระดับ ๗-๘  

ไว้ที่คณะเกษตรศาสตร์แล้ว 
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และ 

มีระยะเวลาการปฏิบัติตามท่ี ก.ม. ก าหนด  
 -  คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
  -  ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามคุณวุฒิปริญญาโท คือ ๕ ปี (บรรจุ ๓ ก.ค. ๒๕๔๙  
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบฯ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)  

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานต าแหน่งช านาญการ ตามค าสั่งที่  
๑๒๔๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๓ คน 

     - ผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ท่านที ่ ได้รับผลการพิจารณาเมื่อวันที่ ผลการพิจารณา 
๑ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ผ่าน 
๒ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ผ่าน 
๓ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ผ่าน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๔. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรณี ไม่มีการปรับปรุงผลงาน ให้แต่งตั้งย้อนหลังไปตั้งแต่ 
วันที่หน่วยงานรับเรื่อง  

/- งานบริหารงาน… 



-๒๔- 
 

 -  งานบริหารงานบุคคล คณะเกษตรศาสตร์ รับเรื่องเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 -  คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 
   ดังนั้น บุคคลดังกล่าวจะด ารงต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตรช านาญการ และจะด ารงต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ (วันที่
แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕) 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  
   จาก ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร เป็น ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับเงินเดือนตามอัตราเดิม และ 
   จาก ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ เป็น ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ
พิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับเงินเดือนตามอัตราเดิม  

ทั้งนี้ การได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน ให้ด าเนินการ 
ตาม ข้อ ๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลั ย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มี
มติเห็นชอบเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งช านาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และข้อก าหนดเช่นเดียวกับข้าราชการ  
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 
 

  ๑. คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๔ พิจารณาแล้วผลงาน นายทวีศักดิ์ วิยะชัย เหมาะสมและเข้าข่ายที่จะก าหนดต าแหน่งช านาญการ ได้ตั้งแต่
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
  ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแล้วผลงานของนายทวีศักดิ์ วิยะชัย ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
    

เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
  ๒. แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

มติที่ประชุม  ถอนเรื่อง  และมอบหมายหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่งก่อนยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
 
 

/๕.๖  ขออนุมัติ... 
 



-๒๕- 
 

   ๕.๖  ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง  
ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งข้าราชการ รายนายวรายุทธ ทัพซ้าย 
   ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อเปลี่ยนต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง นายวรายุทธ ทัพซ้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง ๑๙๑ อัตราเดือนละ ๑๙,๑๐๐.-บาท สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โดยยุบอัตราเดิมไม่
ขอรับอัตราใหม่ทดแทน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานต่อ
อธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง 
   มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอ (ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) และประธานคณะกรรมการฯ 
ได้รับค าสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนั้น ระยะเวลาการประเมินบุคคลและผลงานต้องแล้วเสร็จภายใน ๙๐ 
วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับการแจ้งค าสั่งฯ คือ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติ
อนุมัติให้ขยายเวลาการประเมินบุคคลและผลงานออกไปอีก จากเดิม วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปลี่ยนเป็นวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (รวมเป็น ๑๑๔ วัน) ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอ 
   คณะวิทยาศาสตร์ แจ้ง นายวรายุทธ ทัพซ้าย ด าเนินการแก้ไขข้อมูลเอกสารให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แต่บุคคลดังกล่าวแจ้งว่าไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ส าหรับการแก้ไขเกิดความ
เสียหาย จึงท าให้ส่งเอกสารได้ไม่ทันเวลาที่ก าหนด จึงขออนุมัติขยายเวลาประเมินบุคคลและผลงาน อีก ๔๕ วัน โดย
นับถัดจากวันที่สิ้นสุดจากการขยายเวลาครั้งที่ ๑ จากวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาประเมินบุคคลและผลงาน ราย นายวรายุทธ ทัพซ้าย ครั้งที่ 
๒ ออกไปอีก ๔๕ วันนับจากวันที่สิ้นสุดจากการขยายเวลาประเมินการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและ
ระดับต าแหน่ง เป็นวันที่  ๒๖พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
  

เอกสารประกอบการประชุม  
  -  บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๓๗๖๐ ลงวันที่ ๘ตุลาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง 
ขออนุมัติขยายเวลาประเมินการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ของนายวรายุทธ ทัพซ้าย 
   

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   ๕.๗  ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  
 

 ๕.๗.๑  ราย นางล าดวน จารุกมล  

 ตามที่ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ส านักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยน
ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง นางล าดวน จารุกมล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานเลขที่ต าแหน่ง ๒๖๒ เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเนื่องจากได้รับ
มอบหมายภาระงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยยุบเลิกต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานและไม่ขอรับ
อัตราใหม่ทดแทนโดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 

/๑. คณะกรรมการ… 



-๒๖- 
 

 ๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 
 ๒. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน (ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๗๓๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงาน ได้รับทราบค าสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๓. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาผลงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานรับทราบค าสั่ง รวมระยะเวลาการ
ด าเนินการประเมินผลงาน ๑๓ วัน 
 ๔. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง นางล าดวน 
จารุกมล จาก ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
เดือนละ ๒๐,๐๔๐.-บาท เลขท่ีต าแหน่งและสังกัดเดิม  
 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน   
 ตามข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่นไขการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้  

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน จ านวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 ๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่าระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๓.๑ กรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้
น าเสนอผลงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
  ๓.๒ กรณีท่ีบุคลากรไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานก าหนด 
 ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงาน พร้อมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการภายใน ต่อ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณา 
 คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ได้พิจารณาประเมินบุคคลและผลงาน 
นางล าดวน จารุกมล  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แล้ว 
ขอเสนอผลการประเมินบุคคลและผลงาน นางล าดวนจารุกมล ดังนี้ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ของคะแนนเต็ม ๗๐ 
 

รอบการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ) ผลการประเมิน 
รอบท่ี ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕-๓๑ มี.ค.๒๕๕๖) ๖๒ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รอบท่ี ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖) ๖๓ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   

 ๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
 ๒.๑ การทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง โดย
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภททั่วไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

/นางล าดวน... 



-๒๗- 
 

 นางล าดวน จารุกมล เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรากฏผล ดังนี้ 
 

หัวข้อประเมิน รายการ ผลการทดสอบ 
ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ

การปฏิบัติงาน 
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ทักษะ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ 

ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ด้านการค านวณ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ด้านการจัดการข้อมูล ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   
 ๒.๒  สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แต่ละรอบคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)  
 

รอบการประเมิน คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
รอบท่ี ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕-๓๑ มี.ค.๒๕๕๖) ๒๖.๒๕ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รอบท่ี ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖) ๒๗.๗๕ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   

 ๒.๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ 
ศึกษาปฏิบัติการ 
 

สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คะแนนที่ได้รับ 
(ระดับ) 

ผลการประเมิน 

การคิดวิเคราะห์ ๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
การตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามกระบวนงาน 

๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   

 ๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
                          - คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาจากคู่มือการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน    
 

รายการประเมิน คะแนนที่ได้รับ  ผลการประเมิน 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่องมาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์ 

๘๒ 
 

ระดับดีมาก 
 

   

ผลการประเมินเอกสาร/ผลงาน (คู่มือ) ๑๐๐ คะแนน (คะแนนสูงกว่า ๗๐  
คะแนน/ระดับดีข้ึนไปถึงจะผ่านเกณฑ์) 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

/ทั้งนี…้ 



-๒๘- 
 

    ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง นางล าดวน 
จารุกมลจาก ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
เดือนละ ๒๐,๐๔๐.-บาท เลขท่ีต าแหน่งและสังกัดเดิม เช่นเดียวกับคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง
ราย นางล าดวน จารุกมล ดังนี้ 
    จาก ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับปฏิบัติงาน 
    เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๐,๐๔๐.-บาท เลขท่ีต าแหน่งและสังกัดเดิม  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. บันทึกข้อความ ส านักงานบริหารบัณฑิต ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๒. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ในระหว่างวันที่  ๖ -๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  ๓. ผลการประเมินการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง นางล าดวน 
จารุกมล 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
  
 ๕.๗.๒  ราย นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม 
 

   ตามที่ ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่ง 
นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานเลขที่ต าแหน่ง 
๓๖๗ เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการเนื่องจากได้รับมอบหมายภาระงานด้านบริหารงานทั่วไป 
โดยยุบเลิกต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานและไมข่อรับอัตราใหม่ทดแทนโดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 
 

/๒. มหาวิทยาลัย… 



-๒๙- 
 

   ๒. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน (ค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๗๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 
ได้รับทราบค าสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  
   ๓. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาผลงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๗ นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานรับทราบค าสั่งรวมระยะเวลาการ
ด าเนินการประเมินผลงาน ๑๔ วัน 
   ๔. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง นางสาวรุ่งอรุณ  
แสงงาม จาก ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือนเดือนละ ๒๐,๑๙๐.-บาท เลขท่ีต าแหน่งและสังกัดเดิม  
 
   หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน   
   ตามข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและผลงาน มีดังนี้  

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน จ านวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 

๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่าระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
       ๓.๑ กรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้น าเสนอ
ผลงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
       ๓.๒ กรณีที่บุคลากรไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานก าหนด 

   ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงาน พร้อมทั้งความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการภายใน ต่อ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณา 

   ผลการประเมินบุคคลและผลงาน 
   คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานได้พิจารณาประเมินบุคคลและผลงานของบุคคล
ดังกล่าว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีผลการประเมินบุคคลและผลงาน นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม ดังนี้  
   ๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  แต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม ๗๐  
 

รอบการประเมิน คะแนนที่ได้รับ (คิดเป็นร้อยละ) ผลการประเมิน 
รอบท่ี ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕-๓๑ มี.ค.๒๕๕๖) ๖๓ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
รอบท่ี ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖) ๖๕ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   

/๒.ความรู้ความสามารถ... 

 



-๓๐- 
 

๒.ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
   ๒.๑ การทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง โดย
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภททั่วไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
            นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรากฏผลดังนี้ 
 

หัวข้อประเมิน รายการ ผลการทดสอบ 
ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการที่ก าหนดใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ทักษะ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อเขียน
และสัมภาษณ์ 

ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ด้านการค านวณ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ด้านการจัดการข้อมูล ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

   
๒.๒ สมรรถนะหลัก (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แต่ละรอบคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)  

 

รอบการประเมิน คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
รอบท่ี ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๕ -๓๑ มี.ค.๒๕๕๖) ๒๙.๒๕ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
รอบท่ี ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๖-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖) ๓๐ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   

๒.๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ 
 

สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คะแนนที่ได้รับ 
(ระดับ) 

ผลการประเมิน 

ความเข้าใจองค์กร ๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
การสร้างสัมพันธภาพ ๑ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   

๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
                            - คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน พิจารณาจากคู่มือการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน   
 

รายการประเมิน  คะแนนที่ได้รับ ผลการประเมิน 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๘๕ 
 

ระดับดีมาก 
 

                          /ผลการประเมิน...   



-๓๑- 
 

ผลการประเมินเอกสาร/ผลงาน (คู่มือ) ๑๐๐ คะแนน (คะแนนสูงกว่า ๗๐ คะแนน/ระดับ 
ดีขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ)์ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง นางสาวรุ่งอรุณ 
แสงงามจาก ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือนเดือนละ ๒๐,๑๙๐.-บาท เลขที่ต าแหน่งและสังกัดเดิม เช่นเดียวกับคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ราย 
นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม ดังนี้ 
   จาก ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับปฏิบัติงาน 
   เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๐,๑๙๐.-บาท เลขท่ีต าแหน่งและสังกัดเดิม  
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. บันทึกข้อความ ส านักงานกฎหมายและนิติการ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๔๗๖ ลงวันที่ ๒๔  
กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๒. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ในระหว่างวันที่ 
๖ -๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  ๓. ผลการประเมินการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

๕.๘ การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   

   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน๒๕๕๖  มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย คือ  
พ.ต.ท. กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์  ต าแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗โดยใช้
เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ นั้น 

/คณะนิติศาสตร์...   



-๓๒- 
 

   คณะนิติศาสตร์  ได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคคลดังกล่าวแล้ว ผลการประเมินเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงขออนุมัตจิ้าง 
พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ต าแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจ้าง พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๖,๕๖๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘   โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี 
ขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
       ข้อ ๔  การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ
ครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และท าสัญญาจ้าง 
คราวละ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี     
       ข้อ ๖  หน่วยงานใดประสงค์จะจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นพนักงานให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ 
   ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ข้อ ๔  การให้ความเห็นชอบการจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ข้อ ๕  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน 

๑) จ้างเพื่อด ารงต าแหน่งบริหาร หรือท าหน้าที่สอนและหรือวิจัย ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

๒) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย 
๓) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมี

ทักษะความช านาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
๔) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
๕) สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ ๖๕ ปี โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 

 ข้อ ๖ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑) พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ไม่เกินเงินเดือนหรือ 
  ค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงานหรือ 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนดเป็นรายๆไป 

 ๖.๒)  ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งบริหาร วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนที่ 
   นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง กรณีต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 

/เอกสาร… 
 



-๓๓- 
 

                            
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๘/๕๑๑๕ลงวันที่ ๒๒กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มีอายุ 

๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๘กันยายน ๒๕๕๗ 
๓. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี

ขึ้นไป ราย พ.ต.ท. กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์   
๔. ใบรับรองแพทย์ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

๕.๙  ขออนุมัติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ 
ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
 

   ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขออนุมติเปิดสอบแข่งขันบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและมีการขึ้นบัญชีล าดับส ารองเอาไว้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา                    

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 

๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

/ข้อ ๑๖… 



-๓๔- 
 

ข้อ ๑๖ วรรคสอง “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี ยกเว้นหน่วยงาน
มีเหตุผลและตามความจ าเป็นประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันใหม่ ให้หน่วยงานขอยกเลิกการข้ึนบัญชีต่อ ก.บ.บ.” 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. บันทึกข้อความส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมติเปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗       

 
มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ   
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ พิจารณาแผนการจา้งลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมจ านวน ๓๘ อัตรา  
รวมประมาณการรายจ่ายจ านวน  ๑๑,๖๒๔,๓๐๐ บาท เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ รวม 
๒๑ อัตรา  ประมาณการรายจ่ายจ านวน ๗,๒๒๖,๙๐๐ บาท และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง รวม ๑๗ 
อัตรา เป็นเงิน ๔,๓๙๗,๔๐๐ บาท   และมอบหมายกองแผนงานประสานคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  พิจารณาทบทวน
งบประมาณท่ีจะใช้ในการจ้างให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานจริงนั้น   
   บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้ยืนยันการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 
และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างมาที่กองแผนงาน รวมทั้งสิ้น ๓๗ อัตรา รวมประมาณรายจ่ายค่าจ้าง
จ านวน ๑๑,๓๐๑,๑๐๐ บาท เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ รวม ๒๐ อัตรา  ประมาณการ
รายจ่ายจ านวน ๖,๘๑๙,๐๐๐ บาท และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง รวม ๑๗ อัตรา เป็นเงิน 
๔,๔๘๒,๑๐๐ บาท  ดังนั้น จะมีงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวคงเหลือจ านวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท  และสรุปการ
เปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๕- 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเภทการจ้าง  อัตราเดิม (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗)  

อัตราใหม ่ 
(เสนอขอปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘) 

รวม
จ านวน
อัตรา 

 รวม
งบประมาณ
ในการจ้าง

ทั้งสิ้น  

หมายเหต/ุ 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน
อัตรา 

งบประมาณ จ านวน
อัตรา 

งบประมาณ 
   

คณะ
เกษตรศาสตร ์ 

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

๒ ๘๑๔,๘๐๐   ๒ ๘๑๔,๘๐๐ ๑. อายุเกิน ๖๕ ปี 
ทั้ง ๒ อัตรา 
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อ 
จ านวน ๑ อัตรา 

  ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง 

๑ ๓๙๐,๑๐๐   ๑ ๓๙๐,๑๐๐ ๑. อายุเกิน ๖๕ ปี 

คณะ 
บริหารศาสตร ์

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง 

๓ ๙๒๙,๘๐๐     ๓ ๙๒๙,๘๐๐ - 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

๓ ๑,๑๕๕,๐๐๐   ๓ ๑,๑๕๕,๐๐๐ ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อ  
๒. ลดระยะเวลา
การจ้างเหลือ ๑๑ 
เดือน จ านวน ๑ 
อัตรา 

คณะเภสัชศาสตร ์ ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

๓ ๖๓๐,๐๐๐   ๓ ๖๓๐,๐๐๐ ๑. อายุเกิน ๖๕ปี 
จ านวน ๒ อัตรา  
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อ 
จ านวน ๑ อัตรา 

  ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง 

๑ ๑๙๕,๑๐๐   ๑ ๑๙๕,๑๐๐ ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อ 
๒. ขอเพิ่มอัตรา
ค่าจ้าง 
๓. ขอเพิ่ม
ระยะเวลาในการ
จ้าง 

คณะวิทยาศาสตร ์ ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง 

๓ ๕๑๙,๒๐๐     ๓ ๕๑๙,๒๐๐ - 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

๓ ๑,๐๓๐,๘๐๐   ๓ ๑,๐๓๐,๘๐๐ ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อ 
จ านวน ๑ อัตรา 

คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ 

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

๓ ๘๙๙,๔๐๐   ๓ ๘๙๙,๔๐๐ ๑. อายุเกิน ๖๕ ปี 
จ านวน ๒ อัตรา 

คณะศิลปศาสตร ์ ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง 

๗ ๑,๗๔๕,๘๐๐     ๗ ๑,๗๔๕,๘๐๐ - 



-๓๖- 
 

คณะ/หน่วยงาน ประเภทการจ้าง  อัตราเดิม (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗)  

อัตราใหม ่ 
(เสนอขอปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘) 

รวม
จ านวน
อัตรา 

 รวม
งบประมาณ
ในการจ้าง

ทั้งสิ้น  

หมายเหต/ุ 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน
อัตรา 

งบประมาณ จ านวน
อัตรา 

งบประมาณ 

   
วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 

ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

๓ ๑,๒๗๘,๘๐
๐ 

  ๓ ๑,๒๗๘,๘๐
๐ 

๑. อายุเกิน ๖๕ ปี 
จ านวน ๒ อัตรา  
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อ 
จ านวน ๑ อัตรา 

คณะรัฐศาสตร ์ ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

๒ ๖๙๒,๔๐๐   ๒ ๖๙๒,๔๐๐ ๑. ปรับลดจ านวน
อัตราลงเหลือ ๒ อัตรา  

  ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง 

๑ ๓๑๒,๐๐๐   ๑ ๓๑๒,๐๐๐ - 

คณะนิติศาสตร ์ ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์

  ๑ ๓๑๗,๘๐๐ ๑ ๓๑๗,๘๐๐ ๑. เสนอชื่อเพื่อขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณในการจ้าง  
(เดิมจ้างโดยใช้เงิน
รายได้) 

ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้าง 

  ๑ ๓๙๐,๑๐๐ ๑ ๓๙๐,๑๐๐ ๑. อายุเกิน ๖๕ ปี 
๒. เสนอชื่อเพื่อขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณในการจ้าง  
(เดิมจ้างโดยใช้เงิน
รายได้) 

 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบกรอบอัตราต่างๆ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่แล้ว  เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามข้อ ๒.  ส่วนการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างของคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา ที่มี
อายุเกิน ๖๕ ปี ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ 
ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  และกองแผนงานจะได้ประสานคณะจัดส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาการขออนุมัติจ้างต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการการประชุม 
 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน  เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

/๒. พิจารณา… 



-๓๗- 
 

๒. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘  ยกเว้น คณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ต้องด าเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  
กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง 
  ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอหารือการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษคณะ
นิติศาสตร์  จาก พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์   เป็น  ผศ.จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์    
ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒.  หนังสือส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๖/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมจะต้องจ้างผู้มีอายุเกิน ๖๕ 
ปี  เป็นอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๑) ให้
มหาวิทยาลัยจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
 ๓.  หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว๑๘  ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง การมอบอ านาจ
การด าเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและครอบคลุมในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ก.ม. จึงได้มีมติให้มอบอ านาจการด าเนินการตามข้อ ๖ แห่งระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๔.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง  

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ 
ในหลักการการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว  (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 
และลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง) 
 ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบใน
หลักการการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง) และมอบกองแผนงาน เสนอส่วนราชการภายในพิจารณางบประมาณที่จะใช้
ในการจ้างตามการปฏิบัติงานจริงอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เพ่ือให้ด าเนินการ
ให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. สรุปแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ของคณะ/วิทยาลัย  (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๑) 

๒. สรุปข้อมูลการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๒) 

๓. สรุปข้อมูลการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้มี 
สัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรณีสาขาวิชาขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา 
เหตุผลและความจ าเป็นพิเศษอ่ืนๆ  (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๓) 

๔.   ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๔) 

/๕. หนังสือทบวง... 



-๓๘- 
 

๕.    หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว๑๘  ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒  
(เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๕) 

๖.    หนังสือส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๖/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓  
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๖) 
  ๗.   หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง (เอกสารประกอบการการประชุมหมายเลข ๗) 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้  
๑. อนุมัติตามที่กองแผนงานเสนอ  
๒. ก าชับให้ทุกคณะ หน่วยงาน  จัดท าการมอบหมายภาระงาน (TOR) ให้ชัดเจนเป็น 

ลายลักษณ์อักษร และให้มีการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานตามจริง  หากการมาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามภาระ
งานและไม่ได้มาปฏิบัติงานจริงไม่ให้มีการเบิกจ่ายเงิน  ให้กองแผนงาน มีหนังสือแจ้งให้คณะด าเนินการต่อไป   

๓. ให้กองแผนงานตรวจสอบการจ้างและการด าเนินงานดังกล่าว  เพื่อสรุปเงินเหลือ 
จ่ายการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘  (ถ้ามี)   เพื่อจัดสรรให้กับคณะ หน่วยงาน ที่มี
ความจ าเป็นต่อไป   

๔. ให้คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
ตามที่เสนอขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี 

ทั้งนี้  ที่ประชุมเห็นควรให้จัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จ านวน  
๑ อัตรา   
 

  ๖.๒ การเปลี่ยนแปลงกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อ 
 พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
    สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๑๔๐/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ด ารงต าแหน่งและรายชื่อ ดังต่อไปนี้  

  ๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     ประธานกรรมการ 
       ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
       ๓. รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
       ๔. นางนลินี   ธนสันต ิ     กรรมการ 
               ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๕. นายธีระพงษ์   วงศ์บุญ     กรรมการ 
                    หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   เนื่องจากกรรมการล าดับที่ ๒ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ด ารงต าแหน่งขณะนั้นคือ 

นางน าพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ ต่อมาได้ขอลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการล าดับที่ ๒ จาก รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เพ่ือให้
ครบองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
            กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้น าเรียนอธิการบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
ดังกล่าวแล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและได้ก าหนดด าเนินการคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เบื้องต้น จ านวน ๑ คน  

/ประธาน… 



-๓๙- 
 

      ประธานคณะกรรมการด าเนนิการคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งกรรมการล าดับที่ ๒ จาก รองคณบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    

 

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕  
             
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ๑. ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๖๖๔๒  ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 ๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๑๕๒/๒๕๕๗ ลงวนัที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
  ๖.๓ รายงานผลการคัดเลือกเบื้องต้น ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

-ลับ- 
 
   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ เสนอ  และให้
แจ้งเจ้าตัว  และหากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการฯ ได้ภายใน ๑๕ 
วัน 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๕๐ น.  

     -ชนญัชติา  สวัสด์ิพันธ-์                      
 (นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์)           (นางพนมศรี   เลิศศุภวิทย์นภา) 
     บุคลากรช านาญการพิเศษ       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
      ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑๓/๒๕๕๗   

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 


