
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ    
๒. (แทน) รักษาราชการแทนรองอธิการบด ี นางทัศนีย์  ปัญญา  กรรมการ 
 ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวทิยาลัย   
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์  นายธรรมวิมล  สุขเสริม  กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์  กรรมการ 
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  กรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการ  
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์  รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล  กรรมการ     
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์  นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี  กรรมการ 
๑๐. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์    นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช  กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นางสาวจารุวรรณ ชุปวา         กรรมการ 
๑๒. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์  นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  กรรมการ 
      และการออกแบบ 
๑๓. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๕ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      และสิทธิประโยชน ์
๑๖. ประธานสภาอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  กรรมการ 
๑๗. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการและ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ติดภารกิจ 
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน  ติดภารกิจ 
๓. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์   นายรัชชนนท์  แกะมา  ติดภารกิจ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า  รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
 

/๒. นายฐิติพล...   



-๒- 
 

๒. นายฐิติพล  ภักดีวานิช   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ 
๓. นายณรุจน์  วศินปิยมงคล  หัวหน้าสาขาวิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 
๔. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิ์พันธ์ บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่  
๗. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑  มอบหมายผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   เนื่องจากอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลติดภารกิจ   
จึงมอบหมายให้ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  
วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘    

 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระที ่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       ๔.๑ รายงานผลการแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 

             รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพ่ีอทราบ 
ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งลงในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นั้น 
 

/ในการดังกล่าว... 
 



-๓- 
 

   
    ในการดังกล่าว  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดแล้ว และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้  นางชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
       ๔.๒ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า  
 

             รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพ่ีอทราบ 
ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ครบก าหนดลงเมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้ขออนุมัติด าเนินการต่ออธิการบดี ซึ่งอธิการบดีได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ ๒๒๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า เพื่อด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑   

   ในการดังกล่าว  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดแล้ว กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอรายงานผลด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ าต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 

ผู้แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
๑. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

ผู้แทนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร คณะศิลปศาสตร์ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว คณะบริหารศาสตร์ 

   ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจ า ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

/มติที่ประชุม... 



-๔- 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
   ๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  
และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที ่๔) 

  

  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) ซึ่งมีการปรับแก้ไขจากประกาศฯ ฉบับเดิม คือ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  
ข้อ ประกาศฯ ฉบับเดิม ประกาศฯ (ฉบับที่ ๔)  

ข้อ ๕
(๒) 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
โดยคั ดสรรจากบัญชี ร ายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และต้ อง ไม่ เ ป็ นบุ คคลสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ขอ
ประเมินฯ และมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอ
ขอ และด า เนินการอยู่ ในชั้ น
ความลับ จ านวน ๑ คน  เป็น
อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้ นๆ แต่ต้ องไม่ เป็นบุคคลสั งกัด
มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง และมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ และด าเนินการอยู่ในชั้น
ความลับ จ านวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 

ข้อ ๕
(๓)  

ผู้แทนกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมาย 
๑ คน เป็นอนุกรรมการ 

กรรมการบริหารวิชาการ หรือผู้แทนที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น
อนุกรรมการ 

ข้อ ๕ 
วรรค
สอง 

ใ ห้ ค ณ บ ดี เ ป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง
อนุกรรมการตาม (๒) และใน
กรณีที่ ไม่มีการแบ่งภาควิชา /
สาขาวิชา (๕) ให้คณบดีแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ต า แ ห น่ ง ที่ เ ส น อ ข อ เ ป็ น
อนุกรรมการแทน 

ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการตาม (๒) ตามความเห็นของ
คณบดี และในกรณีที่ไม่มีการแบ่งภาควิชา/สาขาวิชา หรือกรณีที่
บุคคลตาม (๕) เป็นผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เสนอ
ขอก าหนดต าแหน่ง ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าต าแหน่ง
ที่เสนอขอตามความเห็นของคณบดี เป็นอนุกรรมการแทน 

 

 



-๕- 
 

ข้อ ประกาศฯ ฉบับเดิม ประกาศฯ (ฉบับที่ ๔)  
ข้อ ๘.๓ 
วรรคสอง 

ไม่ได้ระบุไว้ ก าหนดระยะเวลาการประ เมินผลการสอน ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดต่องานบริหารงานบุคคลของส่วน
ราชการภายในเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ 
หากมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะอนุกรรมการ
สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อ
ผู้มีอ านาจลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่
เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน 

ข้อ ๘.๓ 
วรรคสาม 

ไม่ได้ระบุไว้ กรณีที่งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายใน
ได้รับเรื่องไว้แล้ว และพ้นก าหนดระยะเวลา ๔ เดือนไป
แล้ว ให้คณะอนุกรรมการสามารถขอขยายระยะเวลา
การประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ านาจลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 
๑ เดือน 

 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน 
และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔)  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้แจ้ง
เวียนให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ทราบ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ด้วยแล้ว 
 
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 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  -  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที ่๔) 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/๔.๔  การจ้าง… 
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  ๔.๔  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

      ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 
๔ ราย รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

 ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
 
๑ 

เงินงบประมาณ 
นางสาวภัทรลภา  
มาระศร ี

 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ 
กองคลัง 
ส านักงานอธิการบด ี

 
๕๙๔ 

 
๑๙,๕๐๐ 

 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

 
๒ 
 
 
 

เงินรายได้ 
นางสาวสุพัตรา  
ดีดวงพันธ ์

 
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
อาจารย ์
สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
๕๓๗ 
 
 
 
 

 
๒๕,๗๓๐ 

 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๓ นางสาวเต็มศิริ  
ชิดดี 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
(รัฐศาสตร์) 
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 
ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 
ส านักงานอธิการบด ี

๕๙๕ ๑๙,๕๐๐  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๔ นางสาวเคียง
ขวัญ อักษรวงศ์ 

Master of Market 
Finance Research 
Universite Paris-
Dauphine 
จากประเทศฝรั่งเศส 

อาจารย์  
สาขาวิชาการบัญชี
และการเงิน 
คณะบริหารศาสตร ์

๔๔๘ ๒๔,๕๐๐ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘- ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
     

๔.๕  พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน       
๒ ราย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

/๑. นางสาวนิชนันท์... 
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๑. นางสาวนิชนันท์ จิรายุพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือกลับภูมิล าเนา ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. นายสัณห์ โอฬาพิริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือกลับภูมิล าเนาและดูแลครอบครัว ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  ๕.๑  การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ 
บุคลากร รอบครึ่งปแีรก วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้ง และในขณะ
นี้อยู่ในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก (๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร นั้น 
             ดังนั้น  เพื่อให้ส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่งแบบสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้ง
ก าหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก และพิจารณาปฏิทินการด าเนินในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
   เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้งก าหนดการส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก และพิจารณาปฏิทินการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี ้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับผู้ท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 
ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
        ตามความในข้อ ๗ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนด    ไว้ว่า  “กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบร้อยละห้าสิบ  ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และส่งแบบสรุปผลการประเมินให้ 
กองการเจ้าหน้าที่ด้วย 
 

/๒. การกรอกข้อมูล… 
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๒. การกรอกข้อมูลและการลงลายมือชื่อในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่ส าคัญในแบบสรุปผลการประเมินผล 

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

  ๒.๑ แจ้งให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
                      ๒.๒ หากผู้รับการประเมินไม่ลงนาม โปรดให้พยานลงนามในส่วนที่ ๔ ของแบบสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 

             ๓.  การจัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ 
                      เนื่องจากก าหนดให้กองการเจ้าหน้าที่จัดเก็บเฉพาะต้นฉบับของแบบสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานส่งเฉพาะแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ ที่
ใช้ส าหรับการประเมินทั้งองค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด  ทั้งนี้  ขอให้ทุก
หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ภายในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

๔.  ปฏิทินการด าเนินการ    
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ.พิจารณาจัดสรรวงเงิน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๓. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม 
   องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ตามข้อตกลงและการ   
   มอบหมายงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม  
   ๒๕๕๘ และเสนอผู้ประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 
 
 

๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    ของผู้รับการประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 

๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ 
    กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ 

๖. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง      
    ผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 

วันที่  ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๘ 

๗. ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๘. กองการเจ้าหน้าที่ ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๙. กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแก่บุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

ภายในวันที่  ๒๕  เมษายน ๒๕๕๘ 

 
ทั้งนี้  หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว จักได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและด าเนินการต่อไป 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 



-๙- 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

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

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

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

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

 ๕.๒  การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๕๘  รอบครึ่งปีแรก  ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

           ๕.๒.๑  การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับที่ เหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษานั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ด าเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๕  และประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๕๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น 

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

 เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  รอบครึ่งปีแรก  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศ กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้จัดท า
ข้อมูลประมาณการวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เพ่ือเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน  รอบครึ่งปีแรก  
ณ  วันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

/๑. การบริหาร… 
 



-๑๐- 
 

๑. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

      การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก  
ณ  วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘   โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน  เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๙๒๕  ของ
เงินเดือนรวมข้าราชการในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับทุกรอบท่ีผ่านมา 

  ๒. การบริหารวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง (อัตราร้อยละ ๐.๐๗๕) ด าเนินการ ดังนี ้
    ๒.๑ ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับทุกคณะและหน่วยงาน  
        ๒.๒ ใช้ในการจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของ

มหาวิทยาลัย  และการท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี 

       ๓. กันเงินไว้ส าหรับเลื่อนให้กับข้าราชการที่อยู่ระหว่างลาศึกษา 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๗  ก าหนดให้  “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่
อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับ  
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  แล้วแต่กรณี ”  นั้น  
เนื่องจากการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิยังไม่แล้วเสร็จ  ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินไว้
ส าหรับเลื่อนให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษา  จ านวนไม่เกินร้อยละ ๑  ของฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดือนแต่ละคน  
ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการที่อยู่ระหว่างลาศึกษา  จ านวน  ๗  ราย  ได้แก่   

 -  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   จ านวน  ๑  ราย   
 -  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๓  ราย      
 - สังกัดคณะศิลปศาสตร์   จ านวน  ๒  ราย 

 - สังกัดคณะนิติศาสตร์    จ านวน  ๑  ราย  

 ทั้งนี้  แผนพัฒนาบุคลากรและจ านวนเงินที่กันไว้ดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘   

 อนึ่ง  คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายเรื่องการกันเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือนให้กับบุคลากร
ที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ว่าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๗  ก าหนดให้  “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่
ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน
ระหว่างลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย” แต่ในขณะนี้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่แล้วเสร็จ 
และสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาจึงคาดว่าแผนพัฒนา
บุคลากรจะแล้วเสร็จไม่ทันต่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงไม่ควรกันเงินไว้ส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนให้กับบุคลากรที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

๑.  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
/๒.  ข้อบังคับ... 

 



-๑๑- 
 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕   

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

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ประมาณการวงเงินส าหรับใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รอบครึ่งปีแรก  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

๒. รายละเอียดการกันเงินส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างลาศึกษา 
  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามข้อ ๑ และการบริหารวงเงิน
ที่กันไว้ส่วนกลาง ตามข้อ ๒  โดยไม่ต้องกันเงินไว้ส าหรับเลื่อนเงินเดือนให้กับบุคลากรที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติงานวิจัย เนื่องจากแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่แล้วเสร็จและสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

      ๕.๒.๒  การบริหารวงเงินเพิ่มเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
                   

 ตามข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงาน 
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้เพ่ิมเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนเมษายน และ
ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนตุลาคม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเพ่ิมเงินเดือน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ซึ่งตามข้อ ๕  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕   
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม นั้น 

 ในการบริหารวงเงินและเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงต้องอนุโลม 
ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ คือ การเพิ่มเงินเดือนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เพ่ิมได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงาน ณ 
วันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามล าดับ 

 ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรอบครึ่งปีแรก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท าข้อมูล
ประมาณการวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อย
แล้ว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อน 

/เงินเดือน... 
 



-๑๒- 
 

เงินเดือน  รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

๑. การบริหารวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
    การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงิน ดังนี้ 
(๑) พนักงานเงินงบประมาณ จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงิน 

ในอัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ 
๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
    (๒.๑) เงินรายได้มหาวิทยาลัย  
     -  สังกัดส านักงานอธิการบดี จัดสรรให้หน่วยงาน เป็นผู้บริหาร
วงเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ 
๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา 
     -  สังกัดคณะ จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อย
ละ ๓ ทั้งนี้ ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
    (๒.๒) เงินรายได้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
     -  สังกัดคณะ/ส านัก/วิทยาลัย จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหาร
วงเงินในอัตราร้อยละ ๓ ทั้งนี้ ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.  การบริหารวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง (อัตราร้อยละ ๐.๐๗๕) ส าหรับเงิน
งบประมาณ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานอธิการบดี ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑ ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทุก
คณะและหน่วยงาน  และปัดเศษสิบให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานอธิการบดี 
    ๒.๒ ใช้ในการจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทุกคณะ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี 
    ๒.๓ ใช้ในการจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
สังกัดส านักงานอธิการบดี ที่ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี 

  ๓.  กันเงินไว้ส าหรับเลื่อนให้กับข้าราชการที่อยู่ระหว่างลาศึกษา 

   ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๗  ก าหนดให้  “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่
อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  แล้วแต่กรณี ” นั้น  
เนื่องจากการบริหารวงเงินและเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอนุโลมตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กอปรกับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิยังไม่แล้วเสร็จ  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินไว้ส าหรับเพ่ิมให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษา  จ านวนไม่เกินร้อยละ ๑  ของฐานในการค านวณ
เพ่ิมเงินเดือนแต่ละคน  ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างลาศึกษา  จ านวน  ๖๙  ราย  ได้แก่   

 
 



-๑๓- 
 

ล าดับ
ที ่

สังกัด 
จ านวนที่ลาศึกษา (คน) 

เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมท้ังสิ้น 

๑ คณะเกษตรศาสตร ์ ๒ ๐ ๒ 
๒ คณะวิทยาศาสตร ์ ๖ ๑ ๗ 
๓ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๒ ๑ ๓ 

๔ คณะเภสัชศาสตร ์ ๑๐ ๐ ๑๐ 
๕ คณะศลิปศาสตร ์ ๑๐ ๖ ๑๖ 

๖ คณะบริหารศาสตร ์ ๑ ๕ ๖ 
๗ คณะรัฐศาสตร ์ ๐ ๑๑ ๑๑ 
๘ คณะนติิศาสตร ์ ๐ ๒ ๒ 

๙ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข     ๐ 
   - อุดหนุนท่ัวไป รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากร ๔ ๐ ๔ 

   - เงินรายได้ สบพช. ๐ ๗ ๗ 
๑๐ คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑ ๐ ๑ 

  รวม ๓๖ ๓๓ ๖๙ 
 
 

  ทั้งนี้  แผนพัฒนาบุคลากรและจ านวนเงินที่กันไว้ดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘   

อนึ่ง  คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายเรื่องการกันเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือนให้กับ 

บุคลากรที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ว่าโดยอนุโลมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๗  ก าหนดให้  
“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย” แต่ในขณะนี้การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่แล้วเสร็จ และสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณา
จากระยะเวลาจึงคาดว่าแผนพัฒนาบุคลากรจะแล้วเสร็จไม่ทันต่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
ดังนั้น จึงไม่ควรกันเงินไว้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนให้กับบุคลากรที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

/๔. ประกาศ... 
 
 
 



-๑๔- 
 

 ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนใน
แต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
เอกสารหมายเลข ๑  ประมาณการวงเงินส าหรับใช้เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย 
                           อุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เงินงบประมาณ  
 เอกสารหมายเลข ๒ ประมาณการวงเงินส าหรับใช้เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย 
                           อุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เงินรายได้  
                             
มติที่ประชุม เห็นชอบการบริหารวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑ และการ
บริหารวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานอธิการบดี ตามข้อ ๒  โดยไม่ต้องกันเงินไว้ส าหรับเพิ่มเงินเดือนให้กับ
บุคลากรที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย เนื่องจากแผนพัฒนาบุคลากรยังไม่แล้วเสร็จและสภา
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร 

   
 

๕.๒.๓  เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที ่๑  
(ครึ่งปีแรก)  ในวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

   การเลื่อนข้ันค่าจ้างประจ าส าหรับลูกจ้างประจ า  ก าหนดให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้น าผลการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๓  ก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าปีละ  ๒ ครั้ง  มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. รอบการประเมินตามรอบปีงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง  ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
  ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

๒. เกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง  ก าหนดให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง (๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.)  
สามารถเลื่อนให้  ๔ ลักษณะ ดังนี้  
 

ผลการประเมิน เกณฑ์การเลื่อนขั้น  กรณีท่ีเงินค่าจ้างเต็มข้ัน 
การประเมินให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๑๒  วรรคสาม    

- เลื่อน ๑.๕ ขั้น ๖% 

ผลประเมิน ( ๙๐-๑๐๐ %) - เลื่อน ๑ ขั้น ๔% 
ผลประเมิน ( ๖๐-๘๙ %) -  เลื่อน ๐.๕ ขั้น ๒% 
ผลการประเมินต่ ากว่า ๖๐ % - ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 



-๑๕- 
 

 
ทั้งนี้  กรณีเลื่อน  ๒  ขั้นรวมทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕  ของจ านวนอัตราลูกจ้างที่มี 

คนครอง  ณ  ๑  มีนาคม  

๓. วงเงินส าหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าทั้งปี  
- พิจารณาจากร้อยละ  ๖  ของอัตราค่าจ้างรวม  ณ  ๑  กันยายน   
 

จากหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างที่ก าหนดข้างต้น การที่จะให้ลูกจ้างประจ ารายใด 
ให้ได้รับเลื่อนขั้นจ านวนกี่  ต้องขึ้นอยู่กับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  (ตามหนังสือ ที่  
กค ๐๔๒๘/ว ๙๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๓  )  

ดังนั้น เพ่ือให้การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ณ  ๑  เมษายน ๒๕๕๗  สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของต าแหน่งและผลงานที่ได้
ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  กรณีท่ีมีปัญหา
ในทางปฏิบัติ เห็นควรก าหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า    
 

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  แบบประเมิน 
- ก าหนดตามกระทรวงการคลัง  ตามหนังสือท่ี กค ๐๔๒๘/ว๙๐  ลงวันที่ ๒๔  

สิงหาคม ๒๕๕๓   
๒. โควตาการเลื่อนขั้น  ๒  ขั้น 

๒.๑  ก าหนดให้เลื่อนได้ไม่เกินตามโควตาของหน่วยงาน 
๒.๒  กรณีท่ีไม่ถึง  ๑ คน  ให้รวมเป็นโควตากลาง 
๒.๓  การบริหารโควตากลาง  ให้หน่วยงานเสนอผลงานและผลการประเมิน เพื่อ 

น าเสนอ  อธิการบดีเพ่ือพิจารณา  
   ๓.  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า   
               - หากกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับผลการประเมิน ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณา  

 ๔.  ปฏิทินการด าเนินการ  
     - ถือปฏิบัติตามข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
 ๑. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ ในวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว๙๐  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๓  เรื่องหลักเกณฑ์  และ 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

/๕.๓ ขออนุมัติ... 
 



-๑๖- 
 

 
   ๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีมีคนครอง 
ราย นางสาววาสนา  สะอาด สังกัดส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

   ด้วยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภท
เดียวกัน กรณีที่มีคนครอง จ านวน ๑ รายคือ นางสาววาสนา  สะอาด  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๓๑๓ อัตราเงินเดือน ๒๓,๗๓๐ บาท สังกัดส านักงานเลขานุการ เป็น ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม โดยการยุบอัตราเดิมและ
ไม่ขอรับอัตราใหม่ทดแทน เหตุผลและความจ าเป็น ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กอปรกับเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแล้ว 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อมูลราย นางสาววาสนา  สะอาด 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คุณวุฒิ 
  -ป. ตรี หรือเทียบได้ไม่ต ากว่านี้ 

 - มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
   - วท.บ. (สถิติประยุกต)์ ปี ๒๕๔๖ 
   - รปม. (วิทยาการจัดการ) ปี ๒๕๕๓ 

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
   -ช่ วยศึ กษา  วิ เคราะห์  วิ จั ย  ประสานแผน 
ประมวลแผน เสนอแนะเพ่ือประกอบการก าหนด
น โยบาย  จั ดท า แผนหรื อ โ คร งการ  ติ ดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ  

 - ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน อาทิ งานแผนและงบประมาณ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง รายงานประจ าปี 
ฯลฯ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
- ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ และมีค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายที่ ๐๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  

 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนราชการภายใน 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
กรอบต าแหน่ง 
   

 -ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังแล้ว พบว่า 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในมากกว่าต าแหน่งเดิม ดังนั้น จึงก าหนดให้มี
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แทนโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแล้ว 

แผนภูมิการแบ่งส่วน
ราชการภายใน 

 -มีการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยการ
จัดท าประกาศฯ ดังนี้ 



-๑๗- 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
      ๑. ข้อ ๘ แห่งประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนด 
       “ให้มีส านักงานเลขานุการในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย” 
   ๒. ข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
คณะ ส านัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
       (๑) ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
       (๒) ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
       (๓) ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
  ทั้งนี้   รายละเอียดตามข้อ ๒.๒ ของแบบรายการ ๒ 

อัตราก าลัง -มีอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน ๒๕ คน รายละเอียดตามข้อ ๒.๓ ของแบบรายการ ๒  
ซึ่งยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
ส่วนที่ ๓ ความเห็นและค ารับรองของส่วนราชการภายใน 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ความเห็นและค ารับรองของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
   

 -คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภทต าแหน่งราย นางสาววาสนา 
สะอาด จากต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม 
โดยไม่ขออัตราก าลังเพ่ือทดแทนอัตราเดิม 

ความเห็นของหัวหน้าส่วน
งานภายใน 
๑. ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะและความ
เหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยน
ต าแหน่ง 
๒. ประโยชน์ที่ส่วนราชการ
ภายใน หรือมหาวิทยาลัยจะ
ได้รับ 

ประเมินโดย ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในภาระงานต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนงบประมาณ ในปัจจุบันได้มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน
ต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน มีประสบการณ์ และความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
-หน่วยงานจะได้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ และปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานและมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้ 

  
ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 
 

 -  ผู้ขอเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และภาระงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอ 
เปลี่ยน  และเป็นไปตามเหตุผลและความจ าเป็นของส่วนราชการภายใน ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนในส านักงานเลขานุการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กอปรกับการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับต าแหน่งเดียวกัน เลขที่ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและสังกัดเดิม ภายใต้เงื่อนไขโดยไม่ขอ
ก าหนดต าแหน่งทดแทนต าแหน่งเดิม 

/รักษาราชการ... 



-๑๘- 
 

 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีมีคนครอง ราย 
นางสาววาสนา  สะอาด              

จาก ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
   เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ   ทั้งนี้  ในอัตราเดือน เลขท่ีต าแหน่ง และสังกัดเดิม  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ตามข้อ ๑๐ก(๑) และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด  

ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง ให้ท าได้กรณีเป็น 
ต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่างมีเงิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ก. กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง 
(๑) การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภทเดียวกัน ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกับ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน ต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และ
ความเหมาะสมของผู้ครองต าแหน่งที่จะเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง 
 ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง และการเปลี่ยน
ระดับต าแหน่งของบุคลากร ให้ ก.บ.บ.เป็นผู้ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

๒. ตามข้อ ๕(๒) และข้อ ๖(๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ก าหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทต าแหน่งฯ 
(๒) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง 
 (๒.๑) การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง บุคลากรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ด ารงต าแหน่งในระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้น ๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่ง
ประเภทนั้นๆ 

 (๒.๒) การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภทเดียวกัน บุคลากรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน ทั้งนี้ ส่วนราชการภายในต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และความเหมาะสมของบุคลกรที่จะขอเปลี่ยนชื่อต าแหน่งประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๖ วิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง และเปลี่ยนระดับต าแหน่ง 
(๒) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง 

(๒.๑) การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภทเดียวกัน ให้ส่วนราชการภายในจัดท าข้อมูลตามแบบ 
รายการ ๒ ที่แนบท้ายประกาศ  และเสนอ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ก าหนด 

 “เงินเดือนขั้นสูงของประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ คือ ๓๑,๗๙๐ บาท” 
/เอกสารประกอบ... 



-๑๙- 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 ๑. บันทึกข้อความ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๒/ ๐๑๐๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ต าแหน่งมีคนครอง 

๒. บันทึกข้อความ นางสาววาสนา สะอาด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๒/พิเศษ ลงวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่ง
แบบรายการขอเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  
 ๓. แบบรายการขอเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง ราย นางสาววาสนา  สะอาด 
 ๔. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๕. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ 
    
มติที่ประชุม  อนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีมีคนครอง ราย  
นางสาววาสนา  สะอาด              

จาก ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
   เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ   ทั้งนี้  ในอัตราเดือน เลขที่ต าแหน่ง และสังกัดเดิม  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป 
 
 
   ๕.๔  ขออนุมัติโอนสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

   ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติการโอน
สับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง นายบรรชา บุดดาดี ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปรับราชการทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการโอนสับเปลี่ยนกับ นายสิริวิชญ์  เตชะเจษฎารังสี  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง ๒ ยินดีโอนสับเปลี่ยน โดยมีเหตุผลในการโอนสับเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติงาน ณ  
ภูมิล าเนาเดิมและดูแลบุพการี  

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการโอนสับเปลี่ยนข้าราชการ 
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อมูลและข้ันตอนด าเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ : ผศ.ดร.บรรชาฯ แจ้งความประสงค์ขอโอนสับเปลี่ยนต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ : คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เห็นชอบให้โอน 
สับเปลี่ยนได้ 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ : กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบและลงนามหนังสือทาบทามการขอรับโอน ผศ.ดร.สิริวิชญ์ฯ 
 

/วันที่ ๑๗... 
 
 



-๒๐- 
 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้อง แจ้งข้อมูล 
และยินดีให้โอนตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ซึ่งบุคคลดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยืมตัวมาปฏิบัติงาน ณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาบทามการขอรับโอน ผศ.ดร.บรรชาฯ  
พร้อมขอรับทราบข้อมูลและวันที่ให้โอน  

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ : กองการเจ้าหน้าที่แจ้งคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาและให้ 
แจ้งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ขัดข้อง และยินดีให้โอน ผศ.ดร.บรรชาฯ  
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมผลการตรวจสอบหนี้สินปรากฏว่า ไม่มีภาระผูกพันหรือหนี้สินผูกพันกับทาง
มหาวิทยาลัย และสรุปวันลาประจ าปี  

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ : กองการเจ้าหน้าที่เสนออธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และลงนามหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีให้โอน ผศ.ดร.บรรชาฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป 

 
ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 

- สามารถด าเนินการได้ โดยที่เป็นการโอนสับเปลี่ยนด้วยความสมัครใจ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดยินยอม 
และไม่ขัดข้อง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

- เห็นว่า การรับโอน ผศ.ดร.สิริวิชญ์  เตชะเจษฎารังสี ซึ่งได้มาช่วยราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
  

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติโอนสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง              

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา บุดดาดี ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิชญ์  เตชะเจษฎารังสี ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป 

๒. หากเห็นชอบและอนุมัติตามข้อ ๑ กองการเจ้าหน้าที่จักได้จัดท าค าสั่งรับโอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิชญ์  เตชะเจษฎารังสี พร้อมแจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบเพ่ือออกค าสั่งให้โอนต่อไป 
และเม่ือได้รับค าสั่งรับโอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา บุดดาดี  กองการเจ้าหน้าที่จะได้จัดท าค าสั่งให้โอนในล าดับ
ต่อไป 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติ 
การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระท าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระท าได้เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ ทั้งสองฝ่ายยินยอมในการโอน
และเจ้าตัวสมัครใจ 
 



-๒๑- 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง    
ตามล าดับขั้นตอน 
 ๑. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบไม่ขัดข้องที่จะโอนสับเปลี่ยน 
 ๒. อธิการบดีเห็นชอบให้โอนข้าราชการราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา บุดดาดี ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๐๔๐๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติโอนสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา บุดดาดี ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิชญ์  เตชะเจษฎารังสี ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 

 
๕.๕  ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาภายในประเทศ กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

 

ด้วย  คณะรัฐศาสตร์  ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษาภายในประเทศ จ านวน  ๔  ราย   
ดังนี้ 

๑. ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  จ านวน  ๓  ราย  คือ 
๑.๑  นางสาวปิยะมาศ   ทัพมงคล   ลาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ด้วยทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         
มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐   

๑.๒  นางสาวเพียงกมล  มานะรัตน์  ลาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ด้วยทุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         
มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
             ๑.๓  นางสาวกิ่งกาญจน์  ส านวนเย็น   ลาศึกษาหลักสูตรพัฒนศาสตรดุษฎี  สาขาวิชา 
พัฒนศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึง
วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
    ๒.  ลาศึกษาเต็มเวลา  จ านวน  ๑  ราย   คือ   นางสาวศิรพิร  จันทรสกุลวงศ์ (ยศมูล)   
ลาศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนส่วนตัว  มี
ก าหนด  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
 

เนื่องจากข้อ ๑๐  แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไป 
ศึกษาภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ  อธิการบดีจะต้อง
พิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  
โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐  ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษา
ต่อภายในประเทศ  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

/บริหารงาน... 
 



-๒๒- 
 

บริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๔๘  มีมติก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงานมหาวิทยาลัยว่ากรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้ันตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์  จึงเสนอขออนุมัติให้บุคลากร   ๓  ราย  คือ  นางสาวปิยะมาศ   
ทัพมงคล  นางสาวเพียงกมล  มานะรัตน์  และนางสาวกิ่งกาญจน์   ส านวนเย็น   ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยใช้
เวลาราชการบางส่วน  และขออนุมัติให้  นางสาวศิริพร  จันทรสกุลวงศ์ (ยศมูล)  ลาศึกษาเต็มเวลา  มีก าหนด  ๓  ปี  
ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
   ทั้งนี้  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑. คาดว่าจะมีอาจารย์จะส าเร็จการศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายในปี ๒๕๕๘  
จ านวน  ๓  ราย 
   ๒.  คณะสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ รวมทั้งมีอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาช่วยสอน  
   ๓. เนื่องจากมีอัตราว่าง  จ านวน  ๔  ราย  คณะพยายามเปิดสอบเพ่ือคัดเลือกแต่ไม่มีผู้ผ่าน
การคัดเลือก จึงพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อเพ่ือให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้ได้จ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  พ.ศ. 
๒๕๔๒  ข้อ ๑๐  ก าหนดว่า  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ  อธิการบดีจะต้องพิจารณาถึงอัตราก าลัง
ที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  โดยให้พิจารณาอนุมัติได้
ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐  ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ที่ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ   เว้น
แต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป”    
 ๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑ 
ธันวาคม  ๒๕๔๘  มีมติก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ไว้ดังนี้ 
      -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยไม่ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
   -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
  
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  -  หนังสือคณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๗๙๒  ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  ขอ
อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้บุคลากรทั้ง ๔ ราย ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้
ประธานสภาอาจารย์ มีความเห็นไม่อนุมัติ เนื่องจากจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาเกินร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

/๕.๖  ขออนุมัติ... 
    



-๒๓- 
 

๕.๖  ขออนุมัติให้บุคลากรยุติการศึกษาและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอขออนุมัติให้
บุคลากรยุติการศึกษาและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.  คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมัติให้ นายเชิดชัย วุฒิยา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง 
อาจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ด้วยทุน
ส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นมา  ยุติการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ตั้งแต่
วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว  ๑  ภาคการศึกษา  แต่ผล
คะแนนภาษา อังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด  จึงได้ขออนุมัติพักการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   เพ่ือพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ  โดยอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติให้พักการศึกษาได้  และให้
รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยทราบ  แต่เมื่อครบระยะเวลาผลคะแนนภาษาอังกฤษก็ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีก าหนด  จึงไม่สามารถลงทะเบียนศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้ ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  หากลาพักการศึกษาติดต่อกัน  ๒ ภาคการศึกษา  จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   

      ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
       กรณี  นายเชิดชัย   วุฒิยา   เนื่องจากลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว  เมื่อรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  

จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาลาศึกษาเท่ากับระยะเวลาที่ลาศึกษา 
 

  ๒.  คณะบริหารศาสตร์   ขออนุมัติให้  นางสาวจิรภา   โสภณ   พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์   ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา  Development Planning  ณ  สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT)   ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นมา  ยุติการศึกษาและ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๘   เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ  ท าให้การศึกษา
ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน   

       ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
       กรณี  นางสาวจิรภา   โสภณ   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา  

Development Planning  ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT)   ด้วยทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
ผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙  และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  
เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์มีความจ าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ  
ส าหรับการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้  เป็นการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของการลาศึกษาครั้งท่ี 
๒  เมื่อรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  จะต้องปฏิบัติงานชดใช้เท่ากับระยะเวลาที่ลาศึกษา  ทั้งนี้  การนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานชดใช้จะนับตามล าดับสัญญาก่อนหลัง  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๑๘  ก าหนดว่า  “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ  หากไม่สามารถไปศึกษาหรือศึกษาให้ส าเร็จได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
กลับเข้าปฏิบัติราชการทันที  และให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับจนถึงอธิการบดี”  ซึ่งระเบียบดังกล่าวบังคับใช้
กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 

/๒.  ที่ประชุม... 
 



-๒๔- 
 

๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม  ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี  ดังต่อไปนี้ 

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

ประกอบการยื่นเรื่องเพ่ือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  -  หนังสือคณะวิทยาศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๖๖๒  ลงวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   
เรื่อง  ขอยุติการศึกษาและขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) กลับเข้าปฏิบัติงาน 

- หนังสือคณะบริหารศาสตร์ศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๖๓๕  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เรื่อง  ขออนุมัติให้  นางสาวจิรภา  โสภณ  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  
  
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 
๕.๗  ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนุมัติ 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

   ด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ อัตรา แบ่งเป็นสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๑ อัตรา เนื่องจากในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ ที่จ้างด้วยงบประมาณหมวดเงินรายได้ จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
คณะวิทยาศาสตร์จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณในการจ้าง จากประเภทเงินรายได้ไปเป็นประเภท
เงินงบประมาณแผ่นดินของอัตราที่ว่างอยู่ โดยจะขอใช้กรอบอัตราว่างที่มีอัตราเงินเดือนเพียงพอกับอัตราเดิมที่จ้าง
ด้วยหมวดเงินรายได้ คืออัตราว่างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เลขที่ต าแหน่ง ๑๖๖ (ซึ่งเป็นอัตราข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีว่างลงเนื่องจากการถึงแก่กรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณลัดดา ทรัพย์ยานนท์)  
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. พิจารณาการอนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขท่ี 
ต าแหน่ง ๑๖๖ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๖๖ จาก “ปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์” เป็น “ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ” 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



-๒๕- 
 

           “ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” 

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

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

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

๑. พิจารณาการอนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ 
ต าแหน่ง ๑๖๖ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขที่ต าแหน่ง ๑๖๖ จาก “ปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์” เป็น “ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ” 
  

 

๕.๘  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ราย 
นางสาวกาญจนา ทองท่ัว  

- (ลับ)- 
 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 

๕.๙  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ราย 
ภญ.อาภรณ์  จตุรภัทรวงศ์ (ลับ)  
 

- (ลับ)- 
 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๖… 
 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ ขอยกเลิกการขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)  

ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
           

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา (ปรับจากกรอบลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย) ซึ่งได้น าเสนอข้อมูล เหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการอภิปรายและให้เสนอแนะเพ่ิมเติมและ
มีมติ ดังนี้ 

๑. ในการปรับกรอบอัตราก าลัง ควรจัดท าตารางแสดงกรอบอัตราก าลังเดิม และกรอบ 
อัตราก าลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตราก าลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

๒. ควรจัดท าตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบอัตราก าลังใหม่  
เพ่ือให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี 

๓. ควรมีการวางกรอบอัตราก าลัง โดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของคนท างานเดิม ที่ยังท างานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจงกรอบ
อัตราก าลังให้ชัดเจนกับความต้องการ 
    ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ มอบ กองการเจ้าหน้าที่ น ากลับไปทบทวนเรื่องของ
กรอบอัตราก าลังใหม่ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว   

จากมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่เห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตราก าลัง 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และ และบังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ  จึงขอให้หน่วยงานของท่านจัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑-๓ และบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นให้กองการ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือจักได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาแล้ว จึงขอยกเลิกการเสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง 
๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการขอปรับจากกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว
เป็นกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๗๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอยกเลิกการด าเนินการ
เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี ต าแหน่งอาจารย์ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/๖.๒ ขออนุมัติ… 
 



-๒๗- 
 

๖.๒ ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

ตามท่ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของคณะและส านักเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่รวม ๙ อัตรา (ปรับจาก
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๖ อัตรา และขอกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ จ านวน 
๓ อัตรา) โดยที่คณะและส านักได้น าเสนอข้อมูล เหตุผลและความจ าเป็นต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. ในการปรับกรอบอัตราก าลัง ควรจัดท าตารางแสดงกรอบอัตราก าลังเดิม และกรอบ 
อัตราก าลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตราก าลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

๒. ควรจัดท าตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบอัตราก าลังใหม่  
เพ่ือให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี 

๓. ควรมีการวางกรอบอัตราก าลัง โดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของคนท างานเดิม ที่ยังท างานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจงกรอบ
อัตราก าลังให้ชัดเจนกับความต้องการ 
    ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติ มอบกองการเจ้าหน้าที่น ากลับไปทบทวนเรื่องของกรอบ
อัตราก าลังใหม่ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
   ในการดังกล่าว  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้พิจารณาทบทวนแล้ว จึงน าเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่ง
ต าแหน่งที่เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ รวม ๓ อัตรา สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดังนี้ 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเดิม) พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่) 
สังกัด/ต าแหน่ง เลขที่

ต าแหน่ง 
อัตรา
ค่าจ้าง 

ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
๑. อาจารย์ ๗๘ ๑๖,๔๐๐ ๑. อาจารย์ (ป.โท) ๒๔,๕๐๐ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๒. อาจารย์ ๓๑๗ ๑๖,๔๐๐ ๒. อาจารย์ (ป.โท) ๒๔,๕๐๐ 
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
๓. อาจารย์ (อัตราว่าง) 

๓. อาจารย์ (ป.โท) ๒๔,๕๐๐ 

 
ทั้งนี้  หากเห็นชอบ จักได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

/กฎหมาย… 
 



-๒๘- 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่งและจ านวนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดคราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน 
ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 
 
เอกสารประกอบการประชุม  

๑. แผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๘ 
๒. ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน

กรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณีเร่งด่วน) พร้อมรายละเอียด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ และให้คณะจัดท าข้อมูลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
 
    
   ๖.๓   (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗   
เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   (วาระลับ)  พิจารณาการหารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีผลการประเมินปฏิบัติราชการ  จ านวน  ๔  ราย  และใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  นั้น   

เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  (วาระลับ)  พิจารณา 
แล้ว    มีมติมอบมหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้
ครอบคลุมในกรณีอ่ืนที่มีเหตุผลจ าเป็น  นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  และให้เป็นอ านาจของอธิการบดี
ในการพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น  กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยจัดท า  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  ซึ่งเพ่ิมเติมความในข้อ ๑๒ วรรคสอง    ดังนี้ 

  “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น   
อ่ืนใดซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา และให้อธิการบดี
พิจารณาสั่งการตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล” 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
/รักษาราชการ… 

 



-๒๙- 
 

  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  (ร่าง)  ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...     

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

๑.  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- (ร่าง)  ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...     

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕     
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

                                            
 (นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)                (นายอรรถพงศ์  กาวาฬ) 
         บุคลากรปฏิบัติการ            รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๓/๒๕๕๘   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 


