
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมบุญฑริก  ชั้น ๒  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
    และกิจการสภามหาวิทยาลยั 
๔. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายธรรมวิมล  สุขเสริม กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๖. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์ กรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ  
๘. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธนรัฐ  ศรีวีระกุล กรรมการ 
๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ   
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๑. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางอรทัย  เลียงจินดาถาวร 
๑๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
      และการออกแบบ 
๑๔.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ        
๑๕. รักษาราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   
๑๖. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๗. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      และสิทธิประโยชน ์
๑๘. (แทน) ประธานสภาอาจารย์ นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ 
๑๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา 
๒๐. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการและ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   เลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะศิลปศาสตร์ 
๒. นายสหรัฐ  โนทะยะ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ  คณะนิติศาสตร์ 
๓. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

/๔. นางสาวอุษา...   



๒ 
 
 

๔. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์   บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นายอภิชาติ ธรรมแสง   บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นายณัฐพล  สายโสม  นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                             ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  
วันพุธที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘    

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       ๔.๑ รายงานผลการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

             รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพ่ีอทราบ  
ผลการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ผลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
      ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเข้ารับการรักษาด้านสายตาตามค าแนะน าของแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ  สรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ในการดังกล่าว  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดแล้ว และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้  นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒  

/เอกสาร... 



๓ 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  
  ๒. ผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  

           ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  
พงษ์รัตน์ ครบวาระการด ารงต าแหน่งลงในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ในการดังกล่าว  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดแล้ว และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามค าแนะน าของอธิการบดีโดยในการสรรหาครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยจะ
ยังไม่แต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และให้ด าเนินการสรรหาใหม่  ทั้งนี้  ให้
อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไปพลางก่อน  จนกว่าการสรรหาจะแล้วเสร็จและมีการแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการคนใหม่  
  เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักวิทยบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งให้  นายมงคล  ปุษยตานนท์  ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๕๔๔/๒๕๕๘ ลงวนัที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๒ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เห็นชอบและอนุมัติหลักการ 
ของร่าง ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
และการปรับเพ่ิมเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการต าแหน่งอาจารย์    

/ผู้ด ารง... 
 



๔ 
 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ  และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน ในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎ  
ก.พ.อ. ดังกล่าว  และร่างกฎ  ก.พ.อ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน   
(ฉบับที.่..) เสร็จแล้ว แต่เนื่องจาก  ร่าง กฎ ก.พ.อ. ดังกล่าวอาศัยหลักการเดียวกับการปรับเพิ่มเงินเดือนของ 
ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการทหาร  ข้าราชการต ารวจ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และข้าราชการ
รัฐสภา  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ซึ่ง  ก.พ.อ.  ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘  พิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับข้าราชการประเภทอ่ืน  และไม่มีความเหลื่อมล้ ากัน  จึงมีมติให้
ชะลอการออกกฎ  ก.พ.อ.  ทั้งสองฉบับข้างต้นและให้น าผล การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจ านวนห้าฉบับที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาประกอบ การออกกฎ ก.พ.อ. ทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย 

 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในรอบการประเมินครึ่งปีแรก  (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  
๓๑  มีนาคม ๒๕๕๘)  โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ   
ส่วนการเลื่อนเงินเดือนขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  ไวก้อ่น  จนกว่าร่างกฎ 
ก.พ.อ.  ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และร่าง
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที.่..) พ.ศ. ...  จะประกาศใช้
เป็นกฎหมาย  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน
ข้าราชการฯ และส่งฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่รอบการประเมินดังกล่าว
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ  อนึ่ง  ได้แจ้งให้คณะ หน่วยงาน  ทราบตามหนังสือดังกล่าวด้วยแล้ว 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  -  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๓๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   ๔.๓  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

   ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้คณะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว 
   บัดนี้ คณะต่างๆ ได้รายงานการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว ตามแบบรายงานมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

/รักษาราชการ… 
 



๕ 
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 ๒. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙(๔)/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  -  แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
     
  ๔.๔  รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ลับ) 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ต าแหน่ง/สาขาวิชาท่ีได้รับ

แต่งต้ัง 
ต้ังแต่วันที่ 

๑ นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา ข้าราชการต าแหน่งอาจารย์  
สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์  
คณะศลิปศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาประวตัิศาสตรไ์ทย 

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๒ นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ ข้าราชการต าแหน่งอาจารย์  
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม  
คณะเภสัชศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

๓ นางรัตนา  เล็กสมบรูณ ์ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
อาจารย์  
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  
 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๔ นางสาวจุฑารตัน์ จิตตมิณ ี พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
อาจารย์  
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาชีวเคมี  

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 



๖ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ต าแหน่ง/สาขาวิชาท่ีได้รับ

แต่งต้ัง 
ต้ังแต่วันที่ 

๕ นางสาวสุภาพร พรไตร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
อาจารย์  
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๖ นางสาวกุลภา โภคสวัสดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
อาจารย์  
สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
คณะบริหารศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการจดัการ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
  ๔.๕  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
      ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๔ ราย รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 
เดือนละ 

ต้ังแต่วันที่ 
 ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่

๑ เงินรายได้ 
นายปฐวี  โชติอนันต ์

 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
การปกครอง 
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
อาจารย ์
สาขาวิชาการ
ปกครอง 
คณะรัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

 
๓๔๔ 

 
๒๔,๕๐๐ 

 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๒ นายอิทธิพล  
จึงวัฒนาวงค์ 

Master of Arts in 
European Studies 
Lund University 
จากประเทศสวีเดน 

อาจารย์  
สาขาวิชาการ
ปกครอง 
คณะรัฐศาสตร ์

๒๑๙ ๒๔,๕๐๐ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๓ นายณัฐชนนท์  โสสิงห ์ นิติศาสตรบณัฑิต 
นิติศาสตร ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 
ส านักงานอธิการบด ี

๕๙๖ 
 
 
 
 

๑๙,๕๐๐ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

๔ เงินงบประมาณ 
นายมงคล   
กิตติวุฒิไกร 
 
 

 
บัญชีมหาบณัฑิต 
จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
อาจารย ์
สาขาวิชาการบัญชี
และการเงิน 
คณะบริหารศาสตร ์
ปฏิบัติงาน ณ หน่วย
การเรยีนการสอน 
จังหวัดมุกดาหาร 

 
๒๗๕ 

 
๒๔,๕๐๐ 

 
๙ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 



๗ 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๖  การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ 
แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗    

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมหารือเพ่ือชี้แจงวิธีการ 
ค านวณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ นายอภิชาติ ธรรมแสง  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
บุคลากรช านาญการพิเศษ  และนางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ 
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี เขา้ร่วมประชุมหารือดังกล่าว 
   กองการเจ้าหน้าที่  ขอสรุปสาระส าคัญในการประชุมหารือ ดังนี้  

๑. วัตถุประสงค์ของการประชุม  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการค านวณ 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  ได้อย่างถูกต้อง  

๒. วิธีการการค านวณงบประมาณ ผู้แทน สกอ. คือ ผศ.ดร.วิชิต ลีละศิธร  รอง 
อธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ชี้แจงขั้นตอนการค านวณ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  ที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  
และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  โดยจะแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ประกอบด้วย 
  ช่วงที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  
  ช่วงที่ ๒ ช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ช่วงที่ ๓ ช่วง ๑ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
  ช่วงที่ ๔ ช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
  ขั้นตอน สกอ. ให้มหาวิทยาลัยค านวณงบประมาณที่ต้องใช้เพ่ิมเติมเป็นรายบุคคล 
และตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามวิธีการค านวณที่ สกอ.ก าหนด  และส่ง
ให้ สกอ.ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๓. สูตรและวิธีในการค านวณเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือปรับเงินเดือน 
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  ไม่แตกต่างจากสูตรในการ
ค านวณที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการค านวณเพ่ือขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับเงินเดือน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
     ๔. สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ 
     ๔.๑  ค านวณงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑) ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ รวมจ านวน ๙ เดือน  
   ๒) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  รวมจ านวน ๓ เดือน ทั้งนี้ ต้อง
ขอรับจัดสรรเลื่อนเงินเดือนประจ าปีไปพร้อมด้วย 
  ๓) ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวมจ านวน ๙ เดือน ทั้งนี้ ต้อง
ขอรับจัดสรรเลื่อนเงินเดือนประจ าปีไปพร้อมด้วย 
  ๔) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ต้อง
ขอรับจัดสรรเลื่อนเงินเดือนประจ าปีไปพร้อมด้วย 

/๔.๒ ตั้งงบ… 



๘ 
 

 
   ๔.๒ ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสูตร
ดังนี้ 
  

ฐานเงินเดือนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๙   
=  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรอัตราเดิมที่ได้รับในปี ๒๕๕๘ (ไม่รวมอัตราใหม)่ + เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิตาม
ฐานปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗  ที่ขอรับการจัดสรรช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

ทั้งนี้  กองการเจ้าหน้าที่  ได้ค านวณงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตามวิธีการที่ สกอ.ชี้แจง และส่งให้ สกอ. ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  ๕.๑  การพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ 
บุคลากร รอบครึ่งปแีรก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   ตามท่ี ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาจัดสรรวงเงิน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๓. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม
องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ตามข้อตกลงและการ
มอบหมายงานในรอบครึ่งปีแรก และเสนอผู้ประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการ หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 

๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมิน 

ก าหนดการด าเนินการ หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 

๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๖. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผล
การปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

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

ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
/ข้อบังคับ… 

 



๙ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ก าหนดไว้ดังนี้ 
   ๑) ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก  
เพ่ือยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น   
   ๒) ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน  ความเป็นธรรม  และผลของการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ก่อนน าเสนออธิการบดี   

หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้กองการเจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว  
แต่มีประเด็นที่ส าคัญที่มีผลต่อการตรวจสอบข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑) หลายหน่วยงานส่งผลให้กองการเจ้าหน้าที่ช้ากว่าก าหนด จึงท าให้การตรวจสอบข้อมูล
ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลของบางหน่วยงาน ยังไม่พบประเด็นปัญหาที่ต้องเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา    

 ๒) ข้อมูลในแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรบางรายในบาง
หน่วยงานยังไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง และอยู่ในระหว่างรอการตรวจสอบและหรือแก้ไขข้อมูลจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น  

      - คะแนนรวมไม่ถูกต้อง 
      - ผู้รับการประเมินยังไม่ได้ลงนามรับทราบผลการประเมิน และไม่มีพยานลงนามใน

การแจ้งผลการประเมิน 
      - ผู้ประเมินลงลายมือชื่อไม่ครบทุกคน ชื่อผู้ลงนามผู้ประเมินไม่ตรงกับชื่อผู้ประเมิน 

และผู้ประเมินไม่เป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้ง เป็นต้น 
               เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลและการประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น
และดีมาก เป็นไปด้วยความถูกต้องและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก .บ.บ. ก าหนด รักษาราชการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอให้กองการเจ้าหน้าที่ สอบทานความครบถ้วนและความถูกต้อง
ของผลการประเมินทุกหน่วยงานหากไม่พบประเด็นปัญหาที่ต้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา ให้กอง
การเจ้าหน้าที่ เสนออธิการบดีประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ภายในวันอังคารที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ 

ประธาน ได้สอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ ว่ามีหน่วยงานใดยังไม่ส่งผลการประเมินและ 
แบบสรุปผลการประเมิน และมีหน่วยงานใดที่มีผู้ขอทบวนผลการประเมินบ้าง กองการเจ้าหน้าที่ จึงรายงานผลต่อที่
ประชุมว่าคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และหน่วยงานที่ส่งแล้ว มีบางรายแบบ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และในเบื้องต้นมีบุคลากรสังกัดคณะ
รัฐศาสตร์ ขอทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
 

/เนื่องจาก… 
 



๑๐ 
 

 
เนื่องจากมีหน่วยงานยังไม่ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และหน่วยงานที่ส่ง 

แล้ว มีบางรายแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงท าให้
คณะกรรมการไม่สามารถกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการได้ จึงนัดประชุม วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อนึ่ง ประธาน ขอความร่วมมือ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติงานที่ ก.บ.บ. ได้ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้ไม่กระทบต่อการด าเนินการของกองการ
เจ้าหน้าที่ และไม่กระทบต่อการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓   
    ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
    ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   
มติที่ประชุม  ให้นัดประชุมวาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพือ่
พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 

 ๕.๒  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรและเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีแรก  ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

                    ๕.๒.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่   

๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   เห็นชอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ โดยจัดสรร
ให้คณะหน่วยงาน  เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๙๒๕  ของเงินเดือนรวมข้าราชการฯ ในสังกัด กันไว้บริหาร
ส่วนกลางในอัตรา ๐.๐๗๕  เช่นเดียวกับทุกรอบที่ผ่าน  และเห็นชอบการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับ
ทุกคณะ หน่วยงาน  และให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะจัดสรรให้แก่ข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวม
ของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่  ได้ตรวจสอบข้อมูล
ฐานเงินเดือนที่มีคนครอง  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘    และแจ้งคณะ หน่วยงาน  ด าเนินการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการฯ  ในสังกัด  ตามปฏิทินการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว   
 

/เนื่องจาก… 
 
 



๑๑ 
 

 
 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือซักซ้อมความ

เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่า  ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ  ไปตามปกตกิ่อน  ส่วนการเลื่อนเงินเดือนให้ชะลอ
การสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ไว้ก่อน  จนกว่าการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ . . . ) พ.ศ. ...จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย  และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเพ่ิมเงินส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการต าแหน่ง
อาจารย์  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ  และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน ในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ตั้งแต่วันที่  ๑  
ธันวาคม  ๒๕๕๗  และส่งฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนใหม่  มหาวิทยาลัยจึงจะ
ด าเนินการต่อไปได้  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๓๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๘   

 ส าหรับคณะ  หน่วยงาน  ที่ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  ใน
สังกัดแล้ว และกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบผลการพิจารณาแล้วใช้เงินในการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บผลการพิจารณาไว้ก่อน  จนกว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งแนวปฏิบัติ
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการได้     

 เพ่ือให้การด าเนินการปรับเงินเพ่ิมให้กับข้าราชการฯ  และการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
หลังจากท่ีร่างกฎ ก.พ.อ. ทั้ง ๒  ฉบับ  ข้างต้น  ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอขอความเห็นชอบแนวทางด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปรับเพ่ิมเงินเดือนข้าราชการฯ  และส่งฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนให้
มหาวิทยาลัยแล้ว  ให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการปรับเงินเพ่ิมให้กับข้าราชการฯ  ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ  และผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการปรับเงินเพ่ิมเงินเดือนตามมติ ครม . ใน
อัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗   

๒. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  ณ  วันที่ ๑ เมษายน   
๒๕๕๘  ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ โดยให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งคณะหน่วยงาน  เพ่ือทบทวนผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  อีกครั้ง 
เนื่องจากวงเงินที่จัดสรรให้บริหารและฐานค านวณการเลื่อนเงินเดือนเปลี่ยนแปลง    

  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

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

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

 
 

/๓.  ประกาศ… 



๑๒ 
 

 

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

๔.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๓๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๘  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- สรุปจ านวนข้าราชการที่จะได้รับการปรับเงินเพ่ิม   ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗   
จ าแนกตามระดับต าแหน่งและสังกัด 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 
 

๕.๒.๒  การพิจารณาการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เห็นชอบการบริหารวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดสรร 
ให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมของพนักงานในสังกัด กันไว้บริหาร 
ส่วนกลางในอัตรา ๐.๐๗๕ และเห็นชอบการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะจัดสรรให้แก่ 
พนักงานที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่   ได้ตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนที่มีคนครอง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.  
๒๕๕๘  และแจ้งคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด  และคณะ/
หน่วยงาน ได้ส่งผลการเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว     
 

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา ดังนี้    

๑. พิจารณาผลการเพ่ิมเงินเดือนของคณะ/หน่วยงาน ทีเ่สนอเพ่ิมเงินเดือนภายในวงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร   

๒. กรณีคณะรัฐศาสตร์ มีผู้ขอทบทวนผลการประเมินฯ จ านวน 1 ราย  
- เสนอเพ่ิมเงินเดือนตามที่หน่วยงานน าเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร   
- ส าหรับผู้ขอทบทวนผลการประเมินฯ หากคณะได้ทบทวนผลการประเมินแล้ว  

การเพ่ิมเงินเดือนยังอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ขออนุมัติในหลักการไม่ต้องเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอีก 
๓. คณะวิทยาศาสตร์ ยังไม่ส่งผลการประเมิน 

 

 สืบเนื่องจากระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑  เนื่องจากมีหน่วยงานยังไม่ส่งผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ และหน่วยงานที่ส่งแล้ว มีบางรายแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรยังไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน จึงท าให้คณะกรรมการไม่สามารถกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการได้ คณะกรรมการ
จึงให้น าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุม วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

/เอกสาร… 



๑๓ 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
- สรุปวงเงินเพ่ิมเงินเดือนและผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่  ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เอกสารหมายเลข ๑ เงินงบประมาณ   
เอกสารหมายเลข ๒ เงินรายได้ 
 
มติที่ประชุม  ให้น าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุม วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 
 

๕.๒.๓  รายงานผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า   
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๗   

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ณ วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๘  
โดยให้น าผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
ลูกจ้างประจ าตามที่กระทรวงการคลังก าหนดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า  กอปรกับ
เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔   

บัดนี้   คณะ/ ส านัก / หน่วยงานต่างๆ  ได้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า 
ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว    

           เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เห็นชอบและอนุมัติหลักการ
ของร่าง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ  นั้น  
กองการเจ้าหน้าที่  ได้ประสาน คุณวรรณทิพย์  มหัทธนพิศาลกิจ จากกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง  กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง  ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า   ทั้งนี้
บุคคลดังกล่าวน าแนะให้ด าเนินการให้ไปตามปกติก่อน  ส่วนการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ชะลอการออกค าสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อน  ส าหรับหนังสือแจ้ง
แจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณา และจะได้แจ้ งเวียน
ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

เพ่ือให้การเลื่อนข้ันค่าจ้างของลูกจ้างประจ า  เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน     
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่กระทรวงการคลังก าหนด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
จึงเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบแนวทางด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. เมื่อกระทรวงการคลัง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ  ตามมติ ครม. ในอัตราร้อยละ ๔  ของเงินเดือนที่ได้รับ ตั้งแต่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  กองการ
เจ้าหน้าที่  จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. การพิจารณาผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๑  ณ วันที่ ๑ เมษายน  
๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยพิจารณา กรณีเลื่อน  ๒  ขัน้รวมทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนอัตราลูกจ้างที่มี 
คนครอง  ณ  ๑  มีนาคม  
 

/เนื่องจาก… 
 



๑๔ 
 

 
เนื่องจากมีหน่วยงานยังไม่ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  จึงท าให้คณะกรรมการไม่สามารถกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการได้ 
คณะกรรมการจึงให้น าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุม วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.  หนังสือที่กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง   
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  

๒.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๔   
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

            -    สรุปข้อมูลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า  ครั้งที่ ๑  ณ วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม  ให้น าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุม วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    

 
๕.๓  การชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน  

(ภาษาไทย) ของ นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์ 
ตามท่ี นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน  

ระดับปริญญาเอก สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๔๘ รหัสนักศึกษา 
๔๘๐๑๐๑๑๖๐๑๐๔  และได้ขอขยายเวลารับทุน ๑ ปี หลังจากที่ได้สอบวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอยู่ในระหว่างรอตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ในวารสาร 
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อต้นสังกัด ผู้รับทุนจึง
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน และบรรจุเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้รับทุนได้ด าเนินการเก่ียวกับการตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ใน 
วารสารนานาชาติ แต่ไม่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ จึงท าให้พ้นระยะเวลาการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนด และเพ่ือให้จบการศึกษาผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการศึกษาใหม่ให้ครบตามหลักสูตร 
แต่การเข้าศึกษาใหม่นั้น ตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนเพ่ือศึกษาใน
ประเทศ (สัญญาส าหรับผู้รับทุนหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ถือ
ว่าเป็นการผิดสัญญารับทุนดังกล่าว 
 
 

/ในวันที่... 
 
 



๑๕ 
 

ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ได้ท าบันทึกข้อความที่ ศธ  
๐๕๒๙.๙.๑/๑๒๙๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติเข้าศึกษาให้ครบตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตโดยไม่ใช้เวลาราชการ อ้างถึงบันทึกท่ี ศธ ๐๕๓๐.๓/พิเศษ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติเข้า 
ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้วยนางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ มีความประสงค์ขออนุมัติเข้า
ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดการตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ในวารสาร
นานาชาติ   

 โดยนางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์  ให้ข้อมูลว่า ตามระเบียบของบัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิต สามารถโอนผลการศึกษาทุกรายวิชาและวิทยานิพนธ์ได้ และสามารถด าเนินการ
ตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ในวารสารนานาชาติ เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรได้  

 ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ได้ท าบันทึกข้อความที่ศธ 
๐๕๒๙.๙.๑/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติเข้าศึกษาให้ครบตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตนอกเวลาราชการ และปัจจุบัน นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมวาระพิเศษ  
๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ศึกษานอกเวลาราชการได้ 
  ดังนั้น  คณะศิลปศาสตร์ จึงน าเสนอเรื่องเพ่ือหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาแนวทางการชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
แนวทางการชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน (ภาษาไทย) ของ นางสาวนงลักษณ์  
สูงสุมาลย์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ในคราวประชุมวาระพิเศษ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๕๘ มีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเห็นชอบให้นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ชดใช้ทุนด้วยระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับ
อุดหนุนการศึกษาตามสัญญา และเห็นชอบให้ศึกษานอกเวลาราชการได้ ซึ่งนางเนตรดาว เถาถวิล ผู้แทนคณาจารย์
ประจ าคณะ ให้ความเห็นว่าไม่เห็นชอบกรณีการชดใช้ทุน เนื่องจากกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ไม่มีอ านาจ
พิจารณาเรื่องนี้  ซึ่งผู้มีอ านาจตัดสินควรเป็น สกอ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์  พิสิทธิ์  กอบบุญ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก ให้ความเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ทุนด้วยวิธีใด ขอให้ทราบผลจาก สกอ. ก่อน  
ทั้งนี้ คณะบดีคณะศิลปศาสตร์  ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีมาก และมีผลงานเชิงประจักษ์ จึงเห็นควรให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน   

คณะกรรมการอภิปรายแล้ว มีความเห็นว่าเนื่องจากคณะได้รับรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
แล้ว และที่ผ่านมาผลการประเมินการปฏิบัติราชการบุคคลดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก และมีผลงานเชิงประจักษ์ จึง
เห็นควรให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามความเห็นของคณะศิลปศาสตร์  ทั้งนี้ ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่ากรณีนักเรียนทุน
(ประเภทบุคคลทั่วไป) ขอรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามสัญญาการรับทุน มหาวิทยาลัยไม่
ควรรับเข้าปฏิบัติงาน และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา   
ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

/เอกสาร... 
 

  



๑๖ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
       -  ข้อมูลผลการศึกษาของนางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์  

-  สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลนเพ่ือศึกษาในประเทศ 
(สัญญาส าหรับผู้รับทุนหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนานาชาติ)  ปีการศึกษา 2548     

- บันทึกข้อความที่  ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๑๒๙๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติเข้าศึกษา
ให้ครบตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตโดยไม่ใช้เวลาราชการ  

- หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ ๐๕๓๐.๓/พิเศษ  ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  เรื่อง  
ขออนุมัติเข้าศึกษาให้ครบตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

- บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๑๙๖๑  ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติเข้าศึกษา
ให้ครบตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนอกเวลาราชการ  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้  นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน และกองการเจ้าหน้าที่ 
แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป  

 
 
๕.๔  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้ 

บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

        ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้บุคลาลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายใน
คณะศิลปศาสตร์ ในกรณีที่มีผู้ขออนุมัติเกินโควตาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้
บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย(ร่าง) หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้ว  
   ต่อมาคณะศิลปศาสตร์ ได้เสนอส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการ มีความเห็นว่า  
มหาวิทยาลัยได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใช้
บังคับกับคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และตามข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้มีข้อก าหนดให้อ านาจคณะ
หรือหน่วยงานที่จะด าเนินการออกประกาศเพ่ือมาใช้บังคับภายในคณะหรือหน่วยงานเองได้ และหากคณะ 
ศิลปศาสตร์เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการออกประกาศเพ่ือใช้บังคับภายในคณะฯ ก็ควรจะต้องเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
   ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมวาระพิเศษ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

/คณะกรรมการ... 



๑๗ 
 

   คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง มีความเห็นว่าคณะสามารถก าหนดแนวปฏิบัติ
หรือข้อตกลงภายในหน่วยงานที่ไม่ขัดหรือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในสาระส าคัญที่ก าหนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือ
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

๑. ระเบียบ  ก.พ.อ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖   

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ 
ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้บุคลากรลา 
หยุดราชการ เพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ 
ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ให้บุคลากรลาหยุดราชการ เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

๕.๕  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม  
เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

 ด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะด าเนินการจัดท าร่าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งออกตามความระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ เงินสะสมพนักงาน ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และหมวด ๖ เงินบ าเหน็จและ
เงินชดเชย  ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๕ เงินฝากพิเศษธนาคาร
พาณิชย์ มีมติอนุมัติให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเงินบัญชีออมทรัพย์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือน าฝากพิเศษกับธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ อนุมัติวงเงินในการน าฝากทั้งสิ้น จ านวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สอง
ล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดเงินน าฝากประกอบด้วย 

๑. เงนิกองทุนบ าเหน็จพนักงานโรงพิมพ์  จ านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน 
เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
   ๒. เงินกองทุนส ารองโรงพิมพ์ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 อนึ่ง โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว
ข้างต้น โดยได้ขออนุมัติถอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์โรงพิมพ์เพ่ือน าฝากพิเศษธนาคารพาณิชย์ ตามบันทึกข้อความ 
ศธ ๐๕๒๙.๑.๑.๔/๓๒๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติถอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์โรงพิมพ์เพ่ือน า
ฝากพิเศษธนาคารพาณิชย์และเปิดบัญชีใหม่น าฝากในชื่อบัญชี “เงินกองทุนบ าเหน็จและสวัสดิการโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เลขที่บัญชี ๘๖๙-๑๐๑๐๖๔-๔ โดยน าฝากท้ังสิ้น จ านวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

/(สองล้าน... 



๑๘ 
 

 
(สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  ต่อมา โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดท าร่างระเบียบ
กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ 
เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังไม่
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ด าเนินการตามล าดับเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
   ๑. น าเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  โดยมติที่ประชุม เห็นชอบการจัดท า
ร่างระเบียบกองทุนบ าเหน็จ เงินสะสมและเงินชดเชยของพนักงานโรงพิมพ์ โดยให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไปศึกษาข้อมูลและแก้ไขการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสมโดยให้ดูกฎหมายแรงงาน
ประกอบการแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าวและให้น าเสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป 

 ๒. น าเสนอขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เพ่ือจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการจัดท าร่าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗  และให้แก้ไขร่างระเบียบฯดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อ านวยการ หากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เสนอร่างระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์และส านักงาน
กฎหมายและนิติการ  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ๓. น าเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมติที่ประชุม เห็นชอบและให้โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับแก้ไขรายละเอียดในร่างระเบียบกองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงิน
สวัสดิการของ  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะ 

 ๔. เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งบันทึก
ข้อความ ศธ๐๕๒๙.๑.๑.๔/๑๗๖๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอโปรดพิจารณาความถูกต้องร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จเงินสะสม เงินชดเชยและเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสม 

 ๕. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ส่งบันทึก
ข้อความ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๘๑๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งความคืบหน้ากรณีขอออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ส านักงานกฎหมายและนิติการ แจ้งความคืบหน้าว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและขอความเห็นเพิ่มเติมจากกองการเจ้าหน้าที่  

 ๖. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ส่งบันทึก
ข้อความ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๙๙๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เรื่อง ผลการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ๗. เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอขอ
ความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

/๘. เมื่อวันที่... 



๑๙ 
 

 ๘. เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งบันทึก
ข้อความ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑.๔/๐๐๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอโปรดพิจารณาแก้ไขร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

 ๙. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ส่งบันทึก
ข้อความ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๗๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงินสวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงาน
กฎหมายและนิติการ แจ้งว่าได้แก้ไขข้อความในร่างระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  และให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องได้น าเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามข้อ ๕ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ .ศ.๒๕๔๓ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ ต่อไป 

 ๑๐. เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่ง
บันทึกข้อความ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑.๔/๒๙๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ทั้งนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย    
  ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือโปรดพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และ
เงินสวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

 คณะกรรมการอภิปรายแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ได้ก าหนดอ านาจในการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวว่าเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงเห็นควรให้ถอนเรื่อง เนื่องจากไม่ได้อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว และให้หารือที่ปรึกษาสภา
มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. 
๒๕๔๖  
  “ข้อ ๒๒ พนักงานต้องยินยอมให้โรงพิมพ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายในอัตราที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นว่าเหมาะสมเพื่อน าเข้าบัญชีสะสมของพนักงานรายคนทุกเดือนจนถึงเดือนสุดท้ายที่ออกจากงาน” 
  “ข้อ ๒๓ เงินสะสมของพนักงานรวมทั้งดอกเบี้ยย่อมถือว่าเป็นเงินของพนักงาน โดยพนักงานจะ
ได้รับคืนเมื่อพนักงานพ้นสภาการเป็นพนักงาน โดยไม่ได้กระท าความผิดตามข้อ ๒๗ (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยเงินกองทุนสะสมของพนักงาน)” 
  “ข้อ ๒๕ การให้พนักงานออกจากโรงพิมพ์ เพราะโรงพิมพ์เลิกจ้างโดยพนักงานไม่ได้กระท าผิดตาม
ข้อ ๒๗ พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจากโรงพิมพ์ ดังนี้ 
  (๑) พนักงานซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี โดยรวมวันหยุด วันลา และ
วันที่โรงพิมพ์สั่งให้หยุดงาน ให้ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ในอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
  (๒) พนักงานซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่โรง
พิมพ์สั่งให้หยุดงาน ให้ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าสามเดือน ในอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 

/(๓) พนักงาน... 



๒๐ 
 

  (๓) พนักงานซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปีขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่โรงพิมพ์สั่งให้
หยุดงาน ให้ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราค่าหกเดือน”  
“ข้อ ๒๖ พนักงานคนใดท างานในโรงพิมพ์ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสิบปีขึ้นไป มีสิทธิ์
ได้รับเงินบ าเหน็จเมื่ออกจากต าแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก การค านวณเงินบ าเหน็จให้เอา
เงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้งและคูณด้วยจ านวนปีที่ท างาน เศษของปีให้เป็นไปตามสัดส่วนของปี  
  จ านวนปีที่ท างาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุพนักงานเข้าท างานในโรงพิมพ์จนถึงวันที่ออกจาก
โรงพิมพ์” 
  “ข้อ ๒๗ เมื่อพนักงานประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ทุพลภาพ หรือจนถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการท างาน ให้โรงพิมพ์จ่ายค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณา” 
  “ข้อ ๒๘ โรงพิมพ์ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดทางอาญาแก่โรงพิมพ์ 
  (๒) ฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการท างาน หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย และโรงพิมพ์ได้ตักเตือนเป็น
หนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรง โรงพิมพ์ไม่ต้องตักเตือน  
  (๓) ละเว้นหน้าที่เป็นเวลาสิบห้าวันติดต่อกันโยไม่มีเหตุอันสมควร 
  (๔) จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โรงพิมพ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (๕) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  (๖) พนักงานผู้ใดถูกลงโทษ ให้ออกหรือไล่ออก”   

 
เอกสารประกอบการประชุม 
  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนบ าเหน็จ เงินสะสม เงินชดเชย และเงิน
สวัสดิการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 
มติที่ประชุม   ให้ถอนเรื่อง เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ได้ก าหนดอ านาจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
         ๖.๑  การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา  อบรม ณ ต่างประเทศ               
   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๘  เหน็ว่าเพ่ือเป็นการลดภาระ
งบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศ และสามารถน าเงิน
งบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงาน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีมติให้ทุกส่วน
ราชการถือปฏิบัติ  ดังนี้   

๑.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) หรือเทียบเท่า  ผู้บริหารของส่วนราชการทั้ง 
ส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่รัฐถือหุ้น งดเว้นการเดินทางไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามพันธกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือหลักสูตรการศึกษาท่ีก าหนดไว้แล้ว โดยหากมีความจ าเป็นให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดเป็นรายกรณีและให้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วย  

/๒. หากหน่วยงาน... 



๒๑ 
 

 ๒. หากหน่วยงานเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาดูงาน อบรม หรือสัมมนาให้
ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษา การพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามแนวพระราชด าริต่าง ๆ หรือให้พิจารณาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาบรรยาย ซึ่งจะได้ประโยชน์และเป็นการประหยัดงบประมาณยิ่งข้ึน 
                      ๓. ให้กระทรวงการคลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้
ข้าราชการเดินทางด้วยเครื่องบินในชั้นโดยสาร ดังนี้ 
                               ๓.๑  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (อธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ตรวจราชการ เอกอัครราชทูต รองปลัดกระทรวง) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิให้เดินทาง
ภายในประเทศในชั้นประหยัดและเดินทางไปต่างประเทศในชั้นธุรกิจ 
                               ๓.๒  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในชั้นประหยัด 
                       ทั้งนี้  ในระหว่างที่กระทรวงการคลังด าเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
ตามแนวทางข้างต้นตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว 
๕๔ ลงวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘ 
                       ในการนี้เพ่ือให้มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยการปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้ว จึงขอแจ้ง
ซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเบื้องต้นมายังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งเพ่ือทราบและยึดถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่ว่าสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ จะด าเนินโครงการในลักษณะ 
ดังกล่าวโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะกรณีมีความจ าเป็นต้องไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ที่จะต้องเสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกกรณีนั้น  ขอให้ชี้แจงความเป็นจ าเป็นที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือประเทศชาติ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดคณะเดินทางก าหนดการเดินทาง 
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงเอกสารตอบรับการไปขอเยี่ยมชม / ดูงาน จากทาง
หน่วยงานในต่างประเทศผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการด้วย  ทั้งนี้  เมื่อเสร็จสิ้นจากการไปดูดังกล่าวแล้วให้หัวหน้าคณะรายงานผลการไปปฏิบัติ
ราชการด้วยทุกครั้ง  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ ๐๕๐๑.๑/ว ๑  ลงวันที่ ๑๓ 
มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 คณะกรรมการอภิปรายแล้ว มีความเห็นว่าเนื่องจากหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ 
ศธ ๐๕๐๑.๑/ว๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่ชัดเจนท าให้ตีความได้หลายอย่าง ดังนั้น จึงให้งดเว้นการเดินทาง
ไปต่างประเทศ  หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางให้ส่งเรื่องให้ กองการเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน เพ่ือส่ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ยกเว้นเป็นการ
เดินทางส่วนตัว ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
                  ๑. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
                  ๒. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๑.๑/ว๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘  

  /มติที่ประชุม...       



๒๒ 
 

           
มติที่ประชุม รับทราบ 
 อนึ่ง  ให้ กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานให้งดเว้นการเดินทางไป
ต่างประเทศ  หากมีความจ าเป็นต้องเดินทางให้ส่งเรื่องให้ กองการเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน เพื่อ
ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ยกเว้น
เป็นการเดินทางส่วนตัว ซ่ึงไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ 

 
 

๖.๒ การปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
 ๖.๒.๑ การปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยให้ไล่ออก 
และปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และต่อมามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมติ  อ.ก.พ.อ. ท าหน้าที่
แทน ก.พ.อ. โดยเพิกถอนค าสั่งและให้กลับเข้ารับราชการ  เมื่อมหาวิทยาลัยรับกลับเข้ารับราชการ  ข้าราชการฯ จึง
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม  นั้น 
 

ดังนั้น  เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนด าเนินไปอย่างถูกต้อง  มหาวิทยาลัยโดย 
กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  
ว่าช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการเนื่องจากมีค าสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกและไล่ออก จะต้องเลื่อนเงินเดือน
อย่างไร  เพราะตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔ ก าหนดว่า “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้น า
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา...”  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๔  ก าหนดว่า  “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา”  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่า  แม้ 
ก.พ.อ. จะออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๔  แต่ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการก าหนดหลักเกณฑ์ในภาพรวมเท่านั้น การจะ
พิจารณาผู้ใดเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนอย่างแท้จริงยังต้องพิจารณาตาม
ข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
๒๕๕๕  ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุมการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ถูกสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก
ราชการแล้วต่อมาได้รับการเพิกถอนค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการไว้  จึงไม่อาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการฯ  ได้  อย่างไรก็ตามหากมหาวิทยาลัยเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการฯ  ในระหว่างที่ถูกออกจากราชการไปนั้น  อธิการบดีในฐานะผู้รักษาการตามข้อบังคับฯ จะน าหารือ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะผู้ออกข้อบังคับดังกล่าวก็ได้   
 

/กองการเจ้าหน้าที่... 



๒๓ 
 

 
กองการเจ้าหน้าที่  ได้น าหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ 

ประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗  (ลับ) เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  (ลับ) เมื่อวันที่  
๓๑ มกราคม  ๒๕๕๘  พิจารณาแล้วมีมติ  มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่า
ด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ให้ครอบคลุมในกรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจ าเป็น  นอกเหนือจากกรณีที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  และให้เป็นอ านาจของอธิการบดีในการพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกล่าว  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย   
  กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ด าเนินการการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ...  โดยเป็นการเพ่ิมเติมความในข้อ ๑๒ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕  ว่า  “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้  หรือในกรณีที่มี เหตุผลความจ าเป็น   อ่ืนใดซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา และให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการตามมติของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล”  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวฯ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  พิจารณาแล้วมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ ๗  เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้น าเสนอ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับกรณี  ๔  ราย  ดังกล่าว 

 กองการเจ้าหน้าที่   จึงได้ด าเนินการการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  โดยยก (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ...  ที่ก าหนดให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรค
หนึ่งและวรรคสองแห่งข้อบังคับดังกล่าว  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด  
โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ  เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน”   
  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. 
 

/คณะกรรมการ... 



๒๔ 
 

 คณะกรรมการอภิปรายแล้ว มีความเห็นว่ากรณีดังกล่าว ประกาศ ก.พ.อ. 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวได้
ก าหนดแนวทางไว้โดยเฉพาะแล้ว กล่าวคือ  ให้ ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควรได้พิจารณาเป็นกรณีไป และไม่มีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับแต่อย่างใด 

   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ๓.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
 ๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๖.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ เกี่ยวข้อง
ตามล าดับขั้นตอน  
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
พิจารณาแล้วมีมติ  มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ ๗  เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้น าเสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการส าหรับกรณี  ๔  ราย 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ     
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 



๒๕ 
 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวได้  ก าหนดแนวทางไว้โดยเฉพาะแล้ว 
กล่าวคือ  ให้ ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควรได้พิจารณาเป็นกรณีไป จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับแต่อย่าง
ใด 
   
 

 ๖.๒.๒  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งลงโทษทางวินัยให้ 
ไล่ออกและปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๔ ราย และต่อมามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตาม
มติ อ.ก.พ.อ. ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. โดยเพิกถอนค าสั่งและให้กลับเข้ารับราชการ  เมื่อมหาวิทยาลัยรับกลับเข้ารับ
ราชการ  ข้าราชการฯ จึงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม นั้น 

 กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ด าเนินการการตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  โดยยก (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ...  ที่ก าหนดให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรค
หนึ่งและวรรคสองแห่งข้อบังคับดังกล่าว และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนด  โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ  เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน” และเสนอ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  นั้น 

   ประกอบกับข้อ ๑๒  แห่งประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ  ใน
กรณีที่มีความจ าเป็น  เนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมี เหตุผลอันสมควรให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

 ในการนี้  กองการเจ้าหน้าที่  ขอน าเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและปลดออกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  และต่อมาเพิกถอนค าสั่งและให้กลับเข้ารับราชการ  ดังนี้ 

 

๑. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่   ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด  โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบ เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงาน หรือมีเหตุผลอื่น 
 
๒. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กรณีที่ ๑   
ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน ก่อนมี

ค าสั่งลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการ   
/กรณีที่ ๒... 



๒๖ 
 

 กรณีที่ ๒  
ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน หลังมี

ค าสั่งเพิกถอนและให้กลับเข้ารับราชการ   
กรณีที่ ๓ 
๓.๑  ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน  อย่างน้อย ๓ องค์ประกอบ  และก าหนดสัดส่วนคะแนนของ

แต่ละองค์ประกอบ  โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะมีสัดส่วนคะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน   

๓.๓  น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน ดังนี้ 

 ระดับ ๑  ค่าคะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
 ระดับ ๒  ค่าคะแนนระหว่างร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
 ระดับ ๓  ค่าคะแนนระหว่างร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
 ระดับ ๔  ค่าคะแนนระหว่างร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 
 ระดับ ๕  ค่าคะแนนระหว่างร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 
๓.๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

ตัวอย่าง 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน

(เต็ม ๑๐๐)

ผลการ

ประเมิน 

(ระดับ)

ผลการประเมิน

ถ่วงน ้าหนัก

องค์ประกอบที ่๑: ผลสัมฤทธิข์องงาน ๑๐ ๑ ๐.๑๐

องค์ประกอบที ่๒: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๑๐ ๑ ๐.๑๐

องค์ประกอบที ่๓: ค่าคะแนนเฉล่ียผลการประเมนิ

การปฏิบัติราชการทีผ่่านมา อย่างน้อย ๒ รอบ

การประเมนิ

๘๐ ๓ ๒.๔๐

รวม ๑๐๐  ๒.๖๐

   
  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  สอดคล้องกับข้อ ๖ และ ๑๒  แห่ง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และข้อ  ๗  แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ. ...   
  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยกรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและ 
ปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และต่อมาเพิกถอนค าสั่งและให้กลับเข้ารับราชการ 
 

/คณะกรรมการ... 



๒๗ 
 

 คณะกรรมการอภิปรายแล้ว มีความเห็นว่าให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกและปลดออกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และต่อมาเพิก
ถอนค าสั่งและให้กลับเข้ารับราชการ คือ ให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ๒ รอบ
การประเมิน ก่อนมีค าสั่งลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการ  และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดย
ไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ๓.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  (ข้อ ๖  และข้อ ๑๒) 
 ๔.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
 ๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ ๗ 
และข้อ ๑๕) 
 ๖.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับขั้นตอน  
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
พิจารณาแล้วมีมติ  มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ ๗  เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้น าเสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการส าหรับกรณี  ๔  ราย 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรณีที่ ๑ คือ ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน ก่อนมีค าสั่งลงโทษทางวินัยให้ออกจาก
ราชการ  และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

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



๒๘ 
 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   

๕/๒๕๕๘   
 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


