
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายธรรมวิมล  สุขเสริม กรรมการ 
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการ 
๕. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายสราญ  ปริสุทธิกุล กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ  
๗. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการ 
๘. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ กรรมการ   
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล 
๑๑. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เลก็สมบูรณ์ กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๒. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ กรรมการ 
      และการออกแบบ 
๑๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมกิบวร กรรมการ        
๑๔. (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  นายอธิพงศ์  สุริยา กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      และสิทธิประโยชน ์
๑๖. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา 
๑๘. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการและ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ ติดภารกิจ 
    และกิจการสภามหาวิทยาลยั 
๒. รักษาราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ติดภารกิจ 
    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  
 

/ผู้ร่วมประชุม... 
 



-๒- 
 

 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางอรทัย  เลียงจินดาถาวร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์ 
๒. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะนิติศาสตร์ 
๓. นางวัชรี  ศรีค า   รองคณบดีฝ่ายแผนและการพัฒนาการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 
๔. นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
      การสาธารณสุข 
๕. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางกาญจนา  สาธร   บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นายณัฐพล  สายโสม   นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักบริหารทรัพย์สิน 
      และสิทธิประโยชน์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๓/๒๕๕๘  
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    

 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   
 

  
๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ วาระพิเศษ  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วาระพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๓… 



-๓- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
         ๓.๑  ขอยกเลิกแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 

                   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุม
พิจารณา สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๘  
ที่ประชุมก าหนดแนวปฏิบัติให้บุคลากรงดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องเดินทาง ไป
ต่างประเทศให้ส่งเรื่องถึงกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน เพ่ือส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นเป็นการเดินทาง
ส่วนตัว ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ นั้น 

                    เนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ตอบข้อหารือสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ จึงขอเรียนซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ดังนี้ 
   ข้อ ๑  การงดการเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง  การไปศึกษาดูงานเท่านั้น 
   ข้อ ๒  ให้ถือปฏิบัติทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
   ข้อ ๓  มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้หมายความรวมถึงการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยาย ฝึกอบรม การเยือนสถาบันการศึกษาเพ่ือท าความตกลง
ระหว่างสถาบันการศึกษา ที่มีพันธกรณี  หรือมีการก าหนดไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นที่จะต้องไปศึกษา 
ดูงานในต่างประเทศ หรือกรณีอ่ืนที่ไม่มีพันธกรณี หรือมีการก าหนดไว้ก่อนแล้ว ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นรายกรณี  โดยผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ข้อ ๔  ให้งดการเดินทางไปศึกษาดูงานไม่ว่าจะจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ 
   ข้อ ๕  ถ้ามิได้เป็นการไปศึกษาดงูานในต่างประเทศ  ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
   ข้อ ๖  การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศต้องได้รับอนุมัติ /อนุญาต/รับทราบจาก
หัวหน้าส่วนราชการก่อนตามระเบียบฯ เช่น บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติ /อนุญาตจากอธิการบดี  
ทั้งนี้ การจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติจะต้องเป็นดุลพินิจของอธิการบดี  กรณีอธิการบดีจะต้องได้รับการอนุมัติ /อนุญาต
จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการขอยกเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานตามข้อ ๑ จะต้องขอ
อนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้สถาบันฯ รวบรวมตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด  เพ่ือจะได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
 
         ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
                      ๑. ขอยกเลิกแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ตามท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
                    ๒. ให้ถือตามแนวปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ 
ว ๔๑๕  ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๘(๑)/๕๖๙   
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
    

/มติที่ประชุม... 
 



-๔- 
 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
 

ระเบียบวาระที ่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑  รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความ สามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร นั้น  
   คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ความ สามารถและทักษะฯ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม  

บัดนี้ ได้ด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ดังนี้    
 

๑. จ านวนผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ 
 

ล าดับ ประเภทต าแหน่ง จ านวน (คน) 
๑ ประเภททั่วไป ๓๔ 
๒ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ๑๖ 
๓ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ   ๑๓๓ 

 รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ 
 

๒. จ านวนผู้เข้าสอบ  จ านวนผู้ขาดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ แยกตามรายด้าน 
 
ล าดับ ความรู้ความสามารถและทักษะฯ จ านวนผู้เข้าสอบ (คน) จ านวนผู้ขาดสอบ (คน) 

๑ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติการ) ๑๕๒ ๓๑ 
๒ ด้านการจัดการข้อมูล (สอบปฏิบัติการ) ๑๕๐ ๓๓ 
๓ ด้านการค านวณ (สอบข้อเขียน : ปรนัยและอัตนัย) ๑๔๘ ๓๕ 
๔ ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ในต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
๑๕๑ ๓๒ 

๕ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการฯ (สัมภาษณ์) ๑๕๑ ๓๒ 
๖ การใช้ภาษาอังกฤษ  

-สอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย) 
-สัมภาษณ์ 

 
๑๔๙ 
๔๒ 

 
๓๔ 
๒ 

 
 

/๓. ผลการทดสอบ... 
 
 



-๕- 
 

๓. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ 
 

ล าดับ ความรู้ความสามารถและทักษะฯ 
จ านวน (คน) 

เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
 การใช้คอมพิวเตอร์  ๑๕๒ ๑๓๖ ๑๖ 
 การจัดการข้อมูล  ๑๕๐ ๑๔๒ ๘ 
 การค านวณ  ๑๔๘ ๑๑๕ ๓๓ 
 ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับ

การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
๑๕๑ ๑๕๑ ๐ 

 กฎหมายและกฎระเบียบราชการฯ  ๑๕๑ ๑๕๑ ๐ 
 การใช้ภาษาอังกฤษ  

-สอบข้อเขียน  
-สอบสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ : ผู้สอบผ่านข้อเขียนแต่ไม่
ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ถือว่าไม่ผ่าน
การทดสอบ และให้สอบข้อเขียนใหม่ 

 
๑๔๙ 
๔๒ 

 
๔๔ 
๓๑ 

 
๑๐๕ 
๑๑ 

สรุป  ผู้ผ่านการทดสอบทั้ง ๖ ด้าน มีจ านวน  ๒๖  คน 
 

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   ๔.๒  รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือทราบ  สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ วาระพิเศษ วันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  ๒๕๕๘ รอบครึ่งปี
แรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน น าเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน
ภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน  โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุน (ด้านสาธารณสุข) จัดสรรให้ร้อยละ ๓ ของ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยจัดสรร
ให้คณะ/หน่วยงานร้อยละ ๒.๙๒๕  และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕  ใช้ส าหรับการปัดเศษให้แก่พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย  และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่งาน
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กอง
การเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว   
 
 

/ประเด็นเสนอ… 
 



-๖- 
 

 
   กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอรายงานผลการด าเนินการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี  ๒๕๕๘  รอบครึ่งปีแรก  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้  
 

รายการ เงินงบประมาณ (แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
จ านวนพนักงาน ๓๓๑  ราย ๔๘๕  ราย 
เงินเดือนรวม ๑๐,๑๑๑,๒๖๐ บาท ๑๑,๒๓๙,๗๔๐ บาท 
วงเงิน ๓ % ๓๐๓,๓๓๗.๘๐ บาท ๓๓๗,๑๙๒.๒๐ บาท  

 
๒.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 

  -  ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน 
รายได้มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม  จ านวน  ๕๐  ราย 
 
   ๓.  สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ 
 

รายการ เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
วงเงิน ๓ % ๓๐๓,๓๓๗.๘๐ บาท ๓๓๗,๑๙๒.๒๐ บาท  
ใช้เพ่ิมเงินเดือนรวม                                     ๒๙๕,๐๖๐ บาท                       ๓๐๔,๙๖๐ บาท 
วงเงินคงเหลือเหลือ                             ๘,๒๗๗.๘๐ บาท                    ๒๙,๒๓๒.๒๐ บาท    
 
 

   ดังนั้น  ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน 
งบประมาณและเงินรายได้ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ไม่เกินวงเงิน ๓ % 

  ๔.  อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- อธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคณะหน่วยงาน 

โดยมีค าสั่งให้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  และได้
มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล  โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล  
DMS เรียบร้อยแล้ว     

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
  
  ๔.๓  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือทราบ  ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๕ ราย 
โดยอธิการบดีได้เห็นชอบและลงนามในค าสั่งและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 

/ประเด็น… 
 



-๗- 
 

      

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

 ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
 

๑ 
เงินรายได้ 
นายไตรภพ   
รสจันทร ์

 
นิติศาสตรบณัฑิต 
นิติศาสตร ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานอธิการบด ี

 
๕๙๗ 

 
๑๙,๕๐๐ 

 
๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ อัตราใหม่ 

๒ นางสาวศุภสิรา  
ข่าทิพที 

บัญชีบัณฑิต 
การบัญชี 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงานอธิการบด ี

๕๙๘ ๑๙,๕๐๐ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ อัตราใหม่ 

๓ นายจักริน  
สงวนศักดิ ์

นิติศาสตรบณัฑิต
นิติศาสตร ์
จากมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 
กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

๒๕๙ 
 
 
 

๑๙,๕๐๐ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม 

๔ นายชัชฎากรณ์  
บัวจูม 
 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
การท่องเที่ยว 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการ 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

๒๔๔ 
 

๑๙,๕๐๐ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ  ทดแทนอัตรา
เดิม 

๕ 
 
 

นางสาวพัชราวดี  
กะวิกุล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธาน ี

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 
กองบริการการศึกษา 
ส านักงานอธิการบด ี

๕๙๔ 
 

๑๙,๕๐๐ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ อัตราใหม่ 

๖ นางสาวทัศน์วรรณ  
ศิระพรหม 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
การพยาบาลสตร ี
จากมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

อาจารย ์
กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

๕๔๓ ๓๖,๒๐๐ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม 

๗ นางสาวสิริทรัพย์ 
สีหะวงษ์ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
การพยาบาลครอบครัว 
จากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

อาจารย ์
กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

๔๙๐ ๒๔,๕๐๐ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม 

๘ นางสาวสุนทรี   
ศรีเที่ยง 

สาธารณสุขศาสตร- 
มหาบัณฑิต 
การบริหารสาธารณสุข 
จากวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา 

อาจารย ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร ์

๔๑๕ ๒๔,๕๐๐ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม 

 
 



-๘- 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

 ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
๙ นางสาวมลฤดี   

กาญจนวงษ ์
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน 
ภาควิชาคณติศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์

๒๗๗ ๑๔,๙๕๐ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม 

๑๐ นายกิตติ   
เหลาสุภาพ 

Doctor of 
Philosophy 
Public Health 
จากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

อาจารย ์
กลุ่มวิชาสาธารณ - 
สุขศาสตร ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

๔๗๙ ๔๕,๘๓๐ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม 

๑๑ นายศราวุฒิ      
โภคา 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อาจารย์พลศึกษา 
สาขาวิชามนุษยศาสตร ์
คณะศลิปศาสตร ์

๑๖๕ ๒๔,๕๐๐ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม 

 
๑๒ 

เงินงบประมาณ 
นางสาวเสาวนยี์ 
มะลิวลัย ์

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สัตวศาสตร ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการ 
คณะเกษตรศาสตร ์

 
๔๕๔ 

 
๑๙,๕๐๐ 

 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตรา
ข้าราชการ 

๑๓ นางสาวนิมมานรดี 
พรหมทอง 
 
 
 
 

Doctor of 
Philosophy 
Department of 
Horticulture 
National Chung 
Hsing University 
จากประเทศไตห้วัน 

อาจารย ์
ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์
 
 
 
 

๔๕๓ 
 

๒๙,๔๐๐ 
 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ ทดแทนอัตรา
ข้าราชการ 

๑๔ นายอนุสรณ์  
บรรเทิง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์
ภาควิชาคณติศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์

๒๑๑ ๒๙,๔๐๐ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ นักเรียนทุน 

๑๕ นายธนวิทย์   
จีรุพันธ ์

Ph.D. Applied 
Mathematics 
North Corolina State 
University 
จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

อาจารย ์
ภาควิชาคณติศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์

๑๑๙ ๒๙,๔๐๐ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๗ 
หมายเหตุ นักเรียนทุน 

 
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  

/มติที่ประชุม... 



-๙- 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  ๔.๔  พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือทราบ  ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน ๒ ราย 
ดังนี้ 

๑. นายทวีศักดิ์ สุดยอดสุข พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. นางสาวจุฑาทิพย์ ค ามุงคุณ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้  
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ  
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา  ด้วยมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.อ. ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งทุกต าแหน่ง และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
ก าหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ซี่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดให้ต าแหน่งทุกประเภททุกระดับมีสมรรถนะหลักร่วมกัน ๕ สมรรถนะ  
 ๒. ก าหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างน้อย ๓ สมรรถนะตาม
รายการสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้จ านวน ๑๖ สมรรถนะ (ยกเว้นต าแหน่งวิชาการ) 
 ๓. ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร มีสมรรถนะทางการบริหาร จ านวน ๖ สมรรถนะ 
  ๔. ก าหนดรายละเอียดสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
 ๕. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ค าสั่ง หรือ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการด าเนินการ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือปัญหาใน
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ ก.บ.บ. เป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยของ ก.บ.บ. ถือเป็นที่สุด 

/เนื่องจาก... 



-๑๐- 
 

   เนื่องจากประกาศดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ งานส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งนักเทคนิค
การแพทย์ และต าแหน่งนักรังสีการแพทย์  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ซึ่งที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการ
ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยให้จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับแรก 
 เพ่ือให้การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
นักเทคนิคการแพทย์ และต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร  
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ – ๒ 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ 
ปฏิบัติงานของต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ก าหนดจ านวนสมรรถนะต่างกันจึงควร
ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาและทบทวนอีกครั้ง โดยสมรรถนะทั้งสองต าแหน่งควรมีความ
สอดคล้องกันและเหมาะสมกับลักษณะงานของต าแหน่ง  และควรตรวจสอบสมรรถนะให้ตรงตามประกาศ
มหาวิทยาลัย  
    
มติที่ประชุม  ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น ากลับไปทบทวนการก าหนดสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
 

 
๕.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และได้มีการออก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ 
๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 

/ต่อมา... 



-๑๑- 
 
 

ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการจ้าง
บุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ซึ่ง
ข้อบังคับฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วย 

  ซึ่งตามความในข้อ ๕ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท                
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 

 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 

ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท  ที่จ้างตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึง เห็นสมควรให้มีการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓ 

  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและ 

แนวทางการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
ฯลฯ 
(๓) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข แนวปฏิบัติ โดยการออกระเบียบหรือ

ประกาศ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และ ท าสัญญาจ้าง
คราวละ ๑ ปี  แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด โดยท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

/ข้อ ๑๑... 



-๑๒- 
 

 
ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และให้การ

วินิจฉัยชี้ขาดของกรรมการเป็นที่สุด 
 
 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 
 
๕.๓ ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ 
ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จ านวน ๒ อัตรา ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน (โดยปรับกรอบ
จากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา ๑ อัตรา และภาควิชาวิศวกรรมเคมี ๑ 
อัตรา ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของคณะและส านักต่าง ๆ เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๙ อัตรา (ปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๖ อัตรา และ   
ขอกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ จ านวน ๓ อัตรา) ตามที่คณะและส านักได้น าเสนอข้อมูลเหตุผลและ
ความจ าเป็นต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว ที่
ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะเพ่ิมเติม 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 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงให้ กองการเจ้าหน้าที่ น ากลับไปทบทวนเรื่องของกรอบ 
อัตราก าลังใหม่ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 

/จากมต.ิ.. 
 



-๑๓- 
 

จากมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ   
จึงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑- ๓ ให้กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือจักได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้พิจารณาทบทวนแล้ว เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดกรอบต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น จ านวน ๒ อัตรา จึงขอน าเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑ – ๓ 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามล าดับขั้นตอน  

๑. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
๒. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติปรับแผน 
กรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรอบ
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
 

ล าดับ สังกัดย่อย จากลูกจ้างชั่วคราว (เดิม) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
๑ 
๒ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบตัิงาน 
ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบตัิงาน 

 

หมายเหตุ  การปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี ดังกล่าว ไม่กระทบต่อจ านวนบุคลากรในภาพรวม เนื่องจากหาก
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจะยุบกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๒ อัตรา 
 

ทั้งนี้  หากเห็นชอบ จักได้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้  
เห็นควรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมเหตุผลและความจ าเป็นว่าเหตุใด จึงไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังตามมติ
สภามหาวิทยาลัยได้  วิเคราะห์สัดส่วนอัตราก าลังสายสนับสนุนต่อสายวิชาการเพ่ิมเติมให้ชัดเจน และชี้แจงว่าหาก
ไม่อนุมัติกรอบอัตราก าลังนี้จะส่งผลต่อการด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างไรบ้าง 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน และน าเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป 
 
 
 

/๕.๔  ขออนุมัติ… 



-๑๔- 
 

 
๕.๔  ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเภสัชศาสตร์ 
  

คณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขออนุมัติ 
ปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของคณะ  เพ่ือปรับอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ อัตรา โดยมีเหตุผลความจ าเป็นคือ เนื่องด้วยในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์
ประสบปัญหาอัตราการลาออกของบุคลากรมีจ านวนสูงขึ้น ส่งผลให้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันในบางงานยังมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบกับปัจจุบันในสภาวการณ์ความไม่ม่ันคง และความแตกต่างของอัตราเงินเดือนของบุคลากรและสถานะ
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่สามารถเพ่ิมอัตราค่าจ้างตามรอบการประเมินและความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน อันจะก่อให้เกิด
แนวโน้มของการลาออกของลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ จากปัญหาดังกล่าวนี้ 
ท าให้คณะเภสัชศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการธ ารงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์จึงมีความประสงค์ขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  

   ในการบริหารกรอบอัตราก าลัง โดยการขออนุมัติปรับแผนอัตราก าลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ กรณีขอก าหนดต าแหน่งใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้น าเสนอข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งใหม่ของคณะ/ส านัก
อ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 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 
    ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงให้ กองการเจ้าหน้าที่ น ากลับไปทบทวนเรื่องของกรอบ
อัตราก าลังใหม่ และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
   จากมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ   
จึงได้แจ้งให้คณะเภสัชศาสตร์ จัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑- ๓ และบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นให้กองการเจ้าหน้าที่  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  เพ่ือจักได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   คณะเภสัชศาสตร์ จึงเสนอข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. ในการปรับกรอบอัตราก าลัง ควรจัดท าตารางแสดงกรอบอัตราก าลังเดิม และ 
กรอบอัตราก าลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตราก าลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 

 



-๑๕- 
 

ตารางแสดงกรอบอัตราก าลังเดิม และกรอบอัตราก าลังใหม่ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
 

 
รายการ 

อัตราก าลังเดิม  รวม 
ทั้งสิ้น 
(เดิม) 

อัตราก าลังใหม่  รวม 
ทั้งสิ้น 
(ใหม)่ 

 
หมายเหตุ ขก. พ. ลจ.

ประ
จ า 

ลจ.
ชค. 

ขก. พ. ลจ. 
ประ
จ า 

ลจ.
ชค. 

สายวิชาการ ๓๖ ๒๗ ๐ ๐ ๖๓ ๓๖ ๒๗ ๐ ๐ ๖๓  
สายสนบัสนุน 
วิชาการ 

๘ ๒๒ ๔ ๗* ๔๑ ๘ ๒๔ ๔ ๕ ๔๑ *ปรับต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว
เป็ นพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย
จ านวน ๒ อัตรา 
** ไม่รวมจ้างเหมา ๑ อัตรา 

รวม ๔๔ ๔๙ ๔ ๗ ๑๐๔ ๔๔ ๕๑ ๔ ๕ ๑๐๔  
 

ขก.= ข้าราชการ, พ.=พนักงาน, ลจ.ประจ า = ลูกจ้างประจ า และ ลจ.ชค.= ลูกจ้างชั่วคราว 
 

๒. ควรจัดท าตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในการจ้างกรอบอัตราก าลัง 
ใหม่  เพื่อให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี 
 ๒.๑ ตารางประมาณการรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
                      คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท าประมาณการรายรับ -รายจ่าย เพ่ือแสดงให้เห็น
รายจ่ายภาพรวมในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ ดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายเหตุ 
ประมาณการรายรับ ๗๓,๕๙๐,๘๙๑.๒๐  
ประมาณการรายจ่าย ๔๓,๒๔๐,๖๗๕.๒๐  
ส่วนต่าง ๓๐,๓๕๐,๒๑๖.๐๐  
  

     ๒.๒ ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในงบการจ้างบุคลากร  ปี ๒๕๕๘ 
 

รายการ กรอบอัตราเดมิ กรอบอัตราใหม ่ งบประมาณ
เพิ่ม/(ลด) จ านวน จ่ายต่อเดือน จ่ายทั้งป ี จ านวน จ่ายต่อเดือน จ่ายทั้งป ี

๑. ผู้เชี่ยวชาญ ๔ ๖๘,๗๕๕ ๘๒๕,๐๖๐ ๔ ๖๘,๗๕๕ ๘๒๕,๐๖๐ - 
๒. ข้าราชการ ๔๔ ๑,๔๘๖,๒๖๐ ๑๗,๘๓๕,๑๒๐ ๔๔ ๑,๔๘๖,๒๖๐ ๑๗,๘๓๕,๑๒๐ - 
๓. ลูกจ้างประจ า ๔ ๖๘,๕๗๑.๖ ๘๒๒,๒๑๑.๒ ๔ ๖๘,๕๗๑.๖ ๘๒๒,๒๑๑.๒ - 
๔. พนักงานเงินงบประมาณ ๓๐ ๘๕๐,๔๐๐ ๑๐,๒๐๔,๘๐๐ ๓๐ ๘๕๐,๔๐๐ ๑๐,๒๐๔,๘๐๐ - 
๕. พนักงานเงินรายได้ ๒ ๔๑,๐๖๐ ๔๙๒,๗๒๐ ๒ ๔๑,๐๖๐ ๔๙๒,๗๒๐ - 
๖. พนักงานเงินรายได้คณะ ๑๖ ๒๘๙,๗๒๐ ๓,๔๗๖,๖๔๐ ๒๐ ๓๔๖,๗๙๐ ๔,๑๖๑,๔๘๐ ๖๘๔,๘๔๐ 
๗. ลูกจ้างชั่วคราว 
    เงินรายได้ 

๗ ๖๒,๓๘๐ ๗๔๘,๕๖๐ ๓ ๒๓,๔๘๐ ๒๘๑,๗๖๐ 
 

(๔๖๖,๘๐๐) 

๘. สมทบประกันสังคม ๕๕ ๓๘๙,๘๕๐ ๔๖๗,๘๒๐ ๕๕ ๓๙,๘๙๓.๕ ๔๗๘,๗๒๒ ๑๐,๙๐๒ 
๙. เงินประจ าต าแหน่ง ๓๐ ๔๓๙,๗๐๐ ๕,๒๗๖,๔๐๐ ๓๐ ๔๓๙,๗๐๐ ๕,๒๗๖,๔๐๐  
๑๐. ค่าจ้างเหมารถประจ า
ต าแหน่ง 

๒ ๕๗,๒๐๐ ๖๘๖,๔๐๐ ๒ ๕๗,๒๐๐ ๖๘๖,๔๐๐ - 

๑๑. ค่าตอบแทนส าหรับ
ก าลังคนด้านสาธารณสุข 

๓๔ ๕๑,๐๐๐ ๖๑๒,๐๐๐ ๓๔ ๕๑,๐๐๐ ๖๑๒,๐๐๐ - 

รวม ๑๐๐ ๓,๗๔๗,๖๔๒ ๔๑,๔๔๗,๗๓๑.๒ ๑๐๐ ๓,๔๑๕,๘๕๖.๑ ๔๑,๖๗๖,๖๗๓.๒ ๒๒๘,๙๔๒ 
 
 



-๑๖- 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับขั้นตอน 

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 

  
 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติปรับแผน 
กรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๒ ต าแหน่ง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 
 

ล า 
ดับ 

ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเดิม) พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่) 

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิส าหรับ

ต าแหน่ง 
จ านวน 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ประเภท/ชื่อต าแหน่ง/ 
ระดับต าแหน่ง 

อัตราเงินเดือน 

๑ ช่างไฟฟ้า 
 

ปวส. หรือ
เทียบเท่า 

๑ ๑๐,๒๐๐ ประเภท ทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง ช่างเทคนิค 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 

๑๔,๙๕๐ 

๒ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

ปวส. หรือ
เทียบเท่า 

๑ ๑๐,๒๐๐ ประเภท ทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 

๑๔,๙๕๐ 

 

หมายเหตุ  การปรับแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี ดังกล่าว ไม่กระทบต่อจ านวนบุคลากรในภาพรวม เนื่องจากหาก
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจะยุบกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๒ อัตรา 
 

   ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบ จักได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

คณะเภสัชศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าคณะพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการ 
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งและภาระงานให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ และได้เทียบสัดส่วนเงินรายได้แล้วยังไม่เกิน
สัดส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เห็นควรให้คณะเภสัชศาสตร์ให้เหตุผลและ 
ความจ าเป็นเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงต้องมีต าแหน่งช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานบริหารในหน่วยวิเคราะห์น้ า และชี้แจง
เพ่ิมเติมว่ามีต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกี่ต าแหน่ง เหตุใดจึงต้องปรับต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ๒ ต าแหน่งดังกล่าวเป็น
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนควรมีแผนการวิเคราะห์น้ าและรายได้จากการวิเคราะห์
น้ าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย   
  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้คณะเภสัชศาสตร์ทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน และน าเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป 
 

/๕.๕  ขออนุมัติ... 
 
 



-๑๗- 
 

๕.๕  ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง กรณีต าแหน่ง 
ว่างมีเงิน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่งและชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ กรณีต าแหน่งว่างมีเงิน จ านวน 
๑ อัตรา เลขที่ต าแหน่ง ๓๖๒ จาก ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๒๐,๘๐๐ บาท 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น ต าแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและ
สังกัดเดิม เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการเปลี่ยนหมวดการจ้าง โดยการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
ด้วยเงินรายได้ เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือรองรับ
ภาระงานด้านการเรียนการสอนที่เพ่ิมข้ึนทุกปีและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ตามท่ี
ระบุในหน้า ๒ แบบรายการ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑  

ในการนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ พิจารณาเห็นชอบแล้ว เพ่ือให้การบริหารจัดการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือให้ได้ผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญงานและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อ
ต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง กรณีต าแหน่งว่างมีเงิน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ ต าแหน่ง จาก  
ประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน   เป็น  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งผู้สอน
ปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ 
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ข้อมูลเดิม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายราเชนทร์  บุญทัน  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  ต าแหน่งเลขที่ ๑๕๖ อัตราเงินเดือน ๒๔,๐๕๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการเพ่ือเปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติให้คงอัตราข้าราชการ ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ ๑๕๖ ไว้ และอนุมัติอัตราทดแทน ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยตัดโอนอัตราข้าราชการ ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๒๒ อัตรา 
๒๐,๘๐๐ บาท สังกัดส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และยุบเลิกเป็นต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และเปลี่ยนต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย จาก ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ ๒๒ เป็น ต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง ๓๖๒ 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงิน 
รายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และได้เสนอวิธีการคัดเลือกต่ออธิการบดี ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบแล้ว 

๓.  ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 
    - การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง และระดับต าแหน่งดังกล่าว เป็นการบริหารอัตราก าลัง

พนักงานมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรด าเนินการตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง 
และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖  “ให้ส่วนราชการภายในจัดท าข้อมูลตามแบบรายการ ๑ และเสนอ ก.บ.บ.
เพ่ือพิจารณา” 

/ข้อกฎหมาย… 



-๑๘- 
 

 
   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติ 
เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง  ชื่อต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  กรณีต าแหน่งว่างมีเงิน  สังกัดภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์              

จาก ต าแหน่งประเภททั่วไป ชื่อต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน 
   เป็น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต าแหน่ง ผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ    
ทั้งนี้  เลขท่ีต าแหน่ง และสังกัดเดิม 
    
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

๕.๖   แนวทางการด าเนินการในกรณีที่การด าเนินการประเมินผลการสอน 
เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ฯ 
(ฉบับที่ ๔)  

  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามความในข้อ ๘.๓ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๔) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก าหนดให้  

  “ก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่องานบริหารงานบุคคลของ
ส่วนราชการภายในเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความจ าเป็น คณะอนุกรรมการ
สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ านาจลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒ 
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน  

    กรณีที่งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในได้รับเรื่องไว้แล้ว และพ้นก าหนด
ระยะเวลา   ๔ เดือนไปแล้ว ให้คณะอนุกรรมการสามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ านาจ
ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน” 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ รับทราบและถือ
ปฏิบัติแล้ว รวมทั้งได้มีการแจ้งให้ด าเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ หากคณาจารย์ได้ยื่นเรื่อง
ขอรับการประเมินผลการสอน และงานบริหารงานบุคคลได้รับเรื่องไว้แล้ว ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร
สมบูรณ์และครบถ้วน จนถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (วันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้) ได้พ้นก าหนดระยะเวลา ๔ 
เดือนแล้ว ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ านาจลง
นามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (อธิการบดี) ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน  

  ดังนั้น แต่ละคณะจึงได้มีการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ 
พบว่า มีบางคณะที่ขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ครบ ๒ ครั้งแล้ว แต่ยังด าเนินการประเมินผลการสอนไม่
แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ข้างต้น ซึ่งเป็นกรณีท่ียื่นขอรับการประเมินผลการสอนก่อนที่ประกาศฯ จะมีผล
บังคับใช้ มีจ านวน ๕ ราย ดังนี้ 



-๑๙- 
 

 

ผู้ย่ืนขอรับการ
ประเมนิ ฯ 

สังกัด 

วันที่ย่ืน
เอกสาร
สมบูรณ์

และ
ครบถ้วน 

ขยาย
ระยะเวลา 
(ครั้งที่ ๑) 

ขยาย
ระยะเวลา 
(ครั้งที่ ๒) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

นางอารยา  
ฟลอเรนซ์ 
(ขอ ผศ. สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

คณะ
วิศวกรรม- 
ศาสตร์ 

๑๙ ก.ย. 
๕๗ 

๗ ก.พ. –  
๖ มี.ค. 
๕๘ 

๗ มี.ค. –  
๖ เม.ย. 
๕๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิศวกรรมมี
ภารกิจในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
จ า น ว น ม า ก  ท า ใ ห้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ประเมินผลการสอนเกินระยะเวลาเกิน ๔ 
เดือน 

นางสุภาวณีย์ 
อมรจิตสุวรรณ 
(ขอ รศ. โดยวิธี
พิเศษ สาขาวิชา
นิติศาสตร์) 

คณะ
นิติศาสตร์ 

๖  ก . พ . 
๕๗ 

๗ ก.พ. –  
๖ มี.ค. 
๕๘ 

๗ มี.ค. –  
๖ เม.ย. 
๕๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ยังไม่ส่งผลการประเมิน
และอยู่ระหว่างการติดตามขอรับทราบผลการ
ประเมิน ประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้
ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 
๑๙ ก.พ. ๕๘ 

นายศุภชัย  
วรรณเลิศสกุล  
(ขอ ผศ. สาขา 
วิชานิติศาสตร์) 

คณะ
นิติศาสตร์ 

๒๕ มิ.ย. 
๕๖ 

๗ ก.พ. –  
๖ มี.ค. 
๕๘ 

๗ มี.ค. –  
๖ เม.ย. 
๕๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ยังไม่ส่งผลการประเมิน
และอยู่ระหว่างการติดตามขอรับทราบผลการ
ประเมิน 

พ.ต.ท.กิตติ
วัฒน์ ฉัตรศรี
โพธิ์ 
(ขอ ผศ. สาขา 
วิชานิติศาสตร์) 

คณะ
นิติศาสตร์ 

๒  ก . ค . 
๕๗ 

๗ ก.พ. –  
๖ มี.ค. 
๕๘ 

๗ มี.ค. –  
๖ เม.ย. 
๕๘ 

อยู่ระหว่างการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
และอยู่ ร ะหว่ า งการ เสนอชื่ อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนท่านเดิมตามที่เคย
เสนอมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้  เพราะ
องค์ประกอบของอนุกรรมการ ตามข้อ ๕(๒) 
ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

นายดิเรก  
บวรสกุลเจริญ  
(ขอ ผศ. สาขา 
วิชานิติศาสตร์) 

คณะ
นิติศาสตร์ 

๖  ก . พ . 
๕๗ 

๗ ก.พ. –  
๖ มี.ค. 
๕๘ 

๗ มี.ค. –  
๖ เม.ย. 
๕๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ยังไม่ส่งผลการประเมิน
และอยู่ระหว่างการติดตามขอรับทราบผลการ
ประเมิน 

  
  ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีความเห็นให้คณะดังกล่าวรายงานขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลการ
สอนของอาจารย์ ดังรายการข้างต้น ตั้งแต่รับเรื่อง จนถึงปัจจุบัน และระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งรายงานแผนการด าเนินงาน 
พร้อมระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าเสนอประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา 
       
 

/ประเด็น...  



-๒๐- 
 

 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการในกรณีที่การ
ด าเนินการประเมินผลการสอนเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอน ฯ (ฉบับที่ ๔) เพ่ือน าเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา 
ทั้งนี้ ปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ฯ 
(ฉบับที่ ๔) คือ ให้คณะดังกล่าวรายงานขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ดังรายการข้างต้น 
ตั้งแต่รับเรื่อง จนถึงปัจจุบัน และระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน พร้อมเหตุผลและความจ าเป็ นที่
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งรายงานแผนการด าเนินงาน พร้อมระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
พิจารณา 
  ประธานสภาอาจารย์ ทักท้วงวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ของคณะนิติศาสตร์ อาจมีความ
คลาดเคลื่อน  คณบดีคณะนิติศาสตร์ จึงแจ้งว่าจะน าไปตรวจสอบ และหากมีความคลาดเคลื่อนจะได้แจ้งกองการ
เจ้าหน้าที่  เพื่อปรับแก้ไขต่อไป 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะด าเนินการรายงานขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์  
ดังรายการข้างต้น ตั้งแต่รับเรื่อง จนถึงปัจจุบัน และระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน พร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งรายงานแผนการด าเนินงาน พร้อม
ระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อน าเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา 
 

 
 
๕.๗  การก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและ 

ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น กรณียื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และกรณีที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

   รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ให้
ความเห็นชอบกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือใช้ใน
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภท
ทั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นับจาก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หน่วยงานหรือบุคลากรจะเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดกรอบของต าแหน่งไว้แล้วเท่านั้น  

   หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ก าหนดให้ความรู้ความสามารถและทักษะ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมิน รายละเอียด
ตามข้อ ๑๐ ของเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ ดังนี้ 

 

/๑. คณะกรรมการ... 



-๒๑- 
 

๑. คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ  รายละเอียดตาม 
ข้อ ๓  และข้อ ๔ ของเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 
 อ านาจหน้าที่ 
 (๑) ก าหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการทดสอบ 
 (๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการทดสอบ 
 (๓) พิจารณารับรองผลการทดสอบ 
 คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ แต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมการเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ๖ ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และก าหนดให้มีการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน 
และเดือนตุลาคม  ซึ่งปรากฏผลการทดสอบครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  ดังนี้ 
 

ล าดับ การทดสอบด้าน 
ผลการทดสอบ 

เข้าสอบ 
(คน) 

ขาดสอบ 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

๑ ความรู้ความสามารถฯ ๑๕๑ ๓๒ ๑๕๑ ๐ 
๒ กฎหมายและกฎระเบียบราชการฯ ๑๕๑ ๓๒ ๑๕๑ ๐ 
๓ การใช้คอมพิวเตอร์ ๑๕๒ ๓๑ ๑๓๖ ๑๖ 
๔ ด้านการจัดการข้อมูล ๑๕๐ ๓๓ ๑๔๒ ๘ 
๕ การค านวณ ๑๔๘ ๓๕ ๑๑๕ ๓๓ 
๖ การใช้ภาษาอังกฤษ     
 ๖.๑ ข้อเขียน ๑๔๙ ๓๔ ๔๔ ๑๐๕ 
 ๖.๒ สัมภาษณ์ ๔๒ ๒ ๓๑ ๑๑ 
 ผลสอบภาษาอังกฤษทั้งสองส่วน ๓๑ ๑๑๘ 
๗ สรุป ผู้ผ่านการทดสอบท้ัง ๖ ด้าน จ านวน ๒๖ คน 

 
 

   คณะกรรมการด าเนินการเพือ่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
 อ านาจหน้าที่ 
 (๑) ตรวจสอบกรอบต าแหน่งและผลการประเมินค่างาน 
 (๒) ตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่    
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของต าแหน่งที่จะประเมิน 
 (๓) กลั่นกรองผลงานในเบื้องต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมิน 
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 (๔) พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอ ก.บ.บ.ให้ 
ความเห็นชอบ 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปด าเนินการ  
ตรวจสอบตาม (๓.๒.๑) และ (๓.๒.๒) ได้ตามความเหมาะสม 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ี ก.บ.บ. มอบหมาย 
    รายละเอียดตามข้อ ๒๑ ของเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 

/ความในข้อ... 



-๒๒- 
 

   ความในข้อ ๔ แห่งประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลฯ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ ก าหนดให้อธิการบดี
รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. เป็นผู้วินิจฉัย     
ค าวินิจฉัยของ ก.บ.บ.ให้ถือเป็นที่สุด 
 

   ประเด็นปัญหา 
๑. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

สูงข้ึนไว้แล้วภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
             ๑.๑ ผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้นไว้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน 
หรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ จะมีสิทธิในการเข้ารับการทดสอบด้านละกี่ครั้ง ภายในระยะเวลาเท่าใด 
คณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการ
ทดสอบ จะมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดจ านวนครั้งและระยะเวลาในการเข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่ 

๑.๒ คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งม ี
อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ การกลั่นกรองผลงาน และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมฯ จะสามารถพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่ว่าจะ
ด าเนินการอย่างใดส าหรับผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไว้แล้ว 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบท้ัง ๖ ด้าน หรือยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ  

 

๒. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
สูงข้ึน เมื่อมีการก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
                     เนื่องจากกรอบต าแหน่งสูงขึ้นที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบไว้นั้น 
สามารถน ามาใช้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หน่วยงานหรือบุคลากร
จะเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ต่อเมื่อมีการก าหนดกรอบของต าแหน่งไว้แล้วเท่านั้น ประกอบกับคณะกรรมการ
จัดการทดสอบฯ ได้ประกาศให้หน่วยงานและบุคลากรทราบถึงก าหนดการทดสอบประจ าปี ๒๕๕๘ แล้ว          
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การน าผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้านไปใช้ 
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนต าแหน่ง  มีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับการด าเนินการตามข้อ ๙ (๑) และ (๖)  ข้อ ๑๒  และข้อ ๒๑ (๒)  แห่งประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลฯ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖   จึงสมควรก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบฯ ให้บุคลากรเพ่ือทราบล่วงหน้าและถือปฏิบัติ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยประเด็นปัญหา โดยความ 

เห็นชอบของอธิการบดี ดังนี้ 
๑. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

สูงข้ึนไว้แล้วภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
 ๑.๑  ผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้นไว้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน 
หรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ จะมีสิทธิในการเข้ารับการทดสอบด้านละกี่ครั้ง ภายในระยะเวลาเท่าใด 
คณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการ
ทดสอบ จะมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดจ านวนครั้งและระยะเวลาในการเข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่ 
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๑.๒  คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ ซึ่งม ี
อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ การกลั่นกรองผลงาน และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมฯ จะสามารถพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่ว่าจะ
ด าเนินการอย่างใดส าหรับผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไว้แล้ว 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบท้ัง ๖ ด้าน หรือยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ 
 

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางส าหรับผู้ที่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไว้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน หรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบแนว
ทางการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ โดยเสนอให้ผู้ที่ทดสอบไม่ผ่านในการทดสอบครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สามารถทดสอบ
ได้อีก ๒ ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังที่จะ
ก าหนดใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า  เนื่องจากการจัดการทดสอบครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  
มีระยะเวลากระชั้นชิด  ท าให้บุคลากรไม่มีเวลาเตรียมตัว และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังที่จะก าหนดใหม่
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้สิทธิในการทดสอบได้อีก ๒ ครั้ง ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ  
  

๒. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
สูงข้ึน เมื่อมีการก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
                เนื่องจากกรอบต าแหน่งสูงขึ้นที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบไว้นั้น 
สามารถน ามาใช้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หน่วยงานหรือบุคลากร
จะเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ต่อเมื่อมีการก าหนดกรอบของต าแหน่งไว้แล้วเท่านั้น ประกอบกับคณะกรรมการ
จัดการทดสอบฯ ได้ประกาศให้หน่วยงานและบุคลากรทราบถึงก าหนดการทดสอบประจ าปี ๒๕๕๘ แล้ว     
 

       ดังนั้น เพ่ือให้การน าผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน  ไปใช้ใน
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนต าแหน่ง  มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
การด าเนินการตามข้อ ๙ (๑) และ (๖)  ข้อ ๑๒  และข้อ ๒๑ (๒)  แห่งประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลฯ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบฯ ให้บุคลากรเพ่ือทราบล่วงหน้าและถือปฏิบัติ 
 

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติส าหรับการขอก าหนด 
ต าแหน่งสูงขึ้น เมื่อมีการก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้ 

แนวทางท่ี ๑ ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของต าแหน่งผ่าน 
ตามท่ีก าหนด จึงยื่นผลงานในการขอต าแหน่งสูงขึ้น 

แนวทางท่ี ๒ ให้ขอทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของต าแหน่งผ่าน 
ตามท่ีก าหนดพร้อมกับยื่นผลงานในการขอต าแหน่งสูงขึ้น  
   คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า  เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยยังไม่มีกรอบส าหรับการขอต าแหน่งสูงขึ้น และยังมีระยะเวลาที่จะสามารถพิจารณาแนวทางได้ จึง   
เห็นควรให้ กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการเสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป 
  
  

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังนี้  
    ๑. กรณีที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีสิทธิเข้า
ทดสอบ อีก ๒ ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลัง
ที่จะก าหนดใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๒. กรณีที่ย่ืนขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ให้ กองการ 
เจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ 
น าเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป   
 
 

 ๕.๘ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการที่มี 

ประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนส าหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

   นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ ให้หารือหลักเกณฑ์
และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากร
สายวิชาการท่ีมีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
   ๑. การคิดคาประสบการณคิดเฉพาะประสบการณที่เกี่ยวของกับการท างานที่มีประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานั้น และคิดจากวันที่ไดรับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร 

ตัวอยางเชน  
นาย ก. บรรจุเปนอาจารยจากคุณวุฒิปริญญาตรีในภาคเอกชน และศึกษาตอจนไดรับ 

คุณวุฒิปริญญาโทเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอมา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลาออกจากภาคเอกชนเพ่ือมาบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคุณวุฒิปริญญาโท ดังนั้น การคิดคาประสบการณจะคิดปละ ๕ % จากวันที่ไดรับ
ปริญญาโท คือคิดจากป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒. การคิดประสบการณจากภาครัฐบาล ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ คือ เงินเดือนสุดทาย 
คูณ ๑.๗  

  ตัวอยางเชน   
เงินเดือนเดือนสุดทายกอนลาออกจากราชการ คือ ๑๓,๒๔๐ และเม่ือคูณ ๑.๗ จะไดรับ 

คาตอบแทนรวมเทากับ ๒๒,๕๐๘ บาท  
๓. การคิดประสบการณจากภาคเอกชน ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ คือ คิด 

ประสบการณปละ ๕% จากเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด แลวคูณดวย ๑.๗   
ตัวอยางเชน  
๑) เคยเปนอาจารย (คุณวุฒิปริญญาโท) สอนในภาคเอกชนมา ๑๐ ป และมาบรรจุ         

เปนอาจารยคุณวุฒิปรญญาโท จะคิดคาประสบการณให ๑๐ ป ปละ ๕% จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด 
คูณ ดวย ๑.๗ เทากับ ๒๖,๘๖๐ บาท 
                      ๒) เคยเปนอาจารย(คุณวุฒิปริญญาโท) สอนในภาคเอกชนมา ๑๐ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
– ๒๕๕๒ และไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อมาบรรจุเปนอาจารยในคุณวุฒิปริญญาเอก จะคิดคา
ประสบการณให ๗ ป ปละ ๕% ( นับจากปที่ไดรับปริญญาเอก) จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด คูณ ดวย 
๑.๗ เทากับ ๓๑,๓๖๐ บาท 

/๔. การคิด… 
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๔. การคิดประสบการณจากภาครัฐและภาคเอกชน  
ตัวอยางเชน  
รับราชการในคุณวุฒิปริญญาตรี เงินเดือนสุดทายกอนลาออกคือ ๑๐,๒๓๐ และ ท างาน 

ในภาคเอกชน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๒ โดยไดรับคุณวุฒิปริญญาโท ในป ๒๕๕๐ ดังนั้น จะคิดประสบการณให
โดยใชฐานเงินเดือนเดือนสุดท้าย คือ ๑๐,๒๓๐ บวกประสบการณ ๒ ป (นับจากปที่ไดรับปริญญาโท) ปละ ๕%   
แลวคูณ ๑.๗ เทากับ ๑๙,๑๗๔ บาท 

 

จากมติท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้การบริการบริหารค่าจ้างเป็นไป
อย่างเหมาะสมกับสภาวะงบประมาณและสถานการณ์ความต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงขอเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการที่มี
ประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนใหม่ ดังนี้  

การคิดคาประสบการณคิด “เฉพาะประสบการณที่เกี่ยวของกับการท างานที่มี 
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานั้น และคิดจากวันที่ไดรับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะคิดคาประสบการณให้ปละ ๕% 
จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. ก าหนด คูณ ดวย ๑.๔” 

ทั้งนี้  ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
๑.๑ กรณีมีประสบการณ์การสอนเป็นอาจารย์ประจ ามาก่อน ต้องมีหลักฐานแสดง 

ประสบการณ์การท างานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และต้องเป็นสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับรองมาประกอบการพิจารณา โดยจะคิดประสบการณ์เป็น ๑๐๐ % จากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ค านวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๗ ปี 

๑.๒ กรณีประสบการณ์การสอนเป็นเฉพาะอาจารย์พิเศษ ต้องมีหลักฐานแสดง 
ประสบการณ์การท างานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเป็นต้องเป็นสถาบันที่ ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับรองมาประกอบการพิจารณา และจะคิดประสบการณ์ให้ครึ่งหนึ่งจากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ค านวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี 

๑.๓ กรณีไม่มีประสบการณ์สอนแต่มีประสบการณ์บริการสุขภาพหรือประสบการณ์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จะคิดประสบการณ์ ครึ่งหนึ่งจากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร  ค านวณ
ประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี 

๑.๔ กรณีเป็นสาขาขาดแคลนหรือมีคุณสมบัติที่ต้องการเป็นพิเศษ ตามมติของ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้คิดค่าประสบการณ์ จากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ค านวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๗ ปี 

หมายเหตุ :  ๑. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน หากมีค่าประสบการณ์ ๖ เดือนขึ้นไป 
    ให้นับเป็น ๑ ปี  
๒. โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคลมีมติ 
 

  นายแพทย์วัฒนา  พรรณพาณิช เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข มีความจ าเป็นต้องรับอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาสาธารณสุข เพ่ิมเติม เพื่อรองรับการเปิด
หลักสูตรการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาสาธารณสุข มีเพียงจ านวน ๑ 
ราย เท่านั้น   

/มติที่ประชุม... 



-๒๖- 
 
 

มติที่ประชุม   มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกองการเจ้าหน้าที่ น ากลับไปทบทวน 
และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
 

. 
 ๕.๙  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี 
ประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนส าหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

   นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ ให้หารือหลักเกณฑ์
และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เรื่อง การก าหนดค่าประสบการณ์ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการก าหนดเงิน
ประสบการณ์ส าหรับสายสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ ต าแหน่งพยาบาล เทคนิคการแพทย์ 
เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย ส าหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยใช้สูตรในการ
ค านวณ คือ เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เช่น พยาบาล คุณวุฒิปริญญาตรี ๙,๑๔๐) คูณ
ประสบการณปีละไม่เกิน ๕ % แลว้คูณ ๑.๓ จึงจะเป็นเงินเดือน ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ขอกลับไปพิจารณาแล้ว 
จะน าเสนอที่ประชุมอีกครั้ง  
   และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้น าผลการพิจารณาเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีกครั้ง  ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเพ่ิมต าแหน่งทันตแพทย์ โดยใช้สูตรในการค านวณเงินเดือนและ
ค่าประสบการณ์ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   จากมติที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้การบริการบริหารค่าจ้างเป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับสภาวะงบประมาณและสถานการณ์ความต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ จึงขอเสนอการก าหนด
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจ้างบุคลากรเกิน ร้อยละ ๖๐ จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภาพรวม เพ่ือให้การบริการ
บริหารค่าจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวะงบประมาณและสถานการณ์ความต้องการบุคลากร ขอเสนอการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการท่ีมีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนใหม่ ดังนี้  

ก าหนดเงินประสบการณ์ส าหรับสายสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ  
โดยใช้สูตรในการค านวณ คือ เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (เช่น พยาบาล คุณวุฒิปริญญาตรี 
๑๕,๐๐๐) คูณประสบการณปีละไม่เกิน ๕ % แลว้คูณ ๑.๓  โดยก าหนดเพดานการค านวณค่าประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน ๕ ปี  

ทั้งนี้  ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้            
๑. ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง  

นับตั้งแตว่ันส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้  ค านวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน  ๕ ปี  
๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจะนับระยะเวลาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ 

ค านวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน  ๕ ปี และต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ :  ๑. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน และหากมีค่าประสบการณ์ ๖ เดือน 
      ขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ ปี  

๒. โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคลมีมติเห็นชอบ 
/มติที่ประชุม... 



-๒๗- 
 

 

 
มติที่ประชุม   มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น ากลับไปทบทวน และส าหรับกรณีการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ มอบ กองการเจ้าหน้าที่ ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในภาพรวมเสนอที่ประชุมพิจาณาต่อไป 
 
 
 ๕.๑๐ แนวทางการด าเนินงานตามผลการตอบข้อหารือตามมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
 

   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ความละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 
๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๘๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๑) 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงานตาม มติ ก.พ.อ. ดังกล่าว ต่อ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ความละเอียดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมฯ (เอกสารหมายเลข ๒) และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้
ความเห็นชอบ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ ดังนี้  

๑. ให้ความเห็นชอบการด าเนินงานตามมติ ก.พ.อ. โดยให้น ากรอบต าแหน่งที่ ก.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติไว้ก่อนแล้วตามระบบเดิมมาใช้เพ่ือประเมินข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เฉพาะ
กรณีท่ีได้รับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๒. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนราชการภายในและส่วนงานภายใน ให้ความ 
เห็นชอบในการน ากรอบของต าแหน่งตามข้อ ๑  มาเป็นกรอบต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในการประเมิน
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีที่ได้รับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘  

๓. กรณีข้าราชการสังกัดส่วนงานภายใน จ านวน ๒ คน ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
ตามหนังสือตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมติ ก.บ.บ. ที่เห็นชอบให้กองการ
เจ้าหน้าที่หารือ สกอ. ถึงแนวทางการด าเนินงาน 

  ความละเอียดตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๓)  

  บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
โดยสรุปคือ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการประชุม ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ด าเนินการประเมิน
ค่างานของต าแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ พิจารณาน ากรอบต าแหน่งที่ได้เคยมีการวิเคราะห์เพื่อ 

/ก าหนด... 



-๒๘- 
 
 

ก ำหนดจ ำนวนและระดับต ำแหน่งตามระบบเดิมไว้แล้ว มาใช้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นได้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การน ากรอบต าแหน่งตามระบบเดิม มาใช้ สภาสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องพิจารณาด้วยว่า โครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ความ
ยุ่งยาก การก ากับตรวจสอบและการตัดสินใจของต าแหน่งนั้นๆ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   

  ดังนั้น กรณีท่ีมหาวิทยาลัยขอหารือมา จึงพิจารณาได้ดังนี้ 
๑. กรณีการน ากรอบระดับต าแหน่งที่ ก.ม. และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคย 

อนุมัติไว้แล้วมาใช้ โดยวิธีการเทียบระดับต าแหน่งในระบบใหม่ โดยไม่จ ากัดต าแหน่งและจ านวนทุกหน่วยงาน
นั้น เห็นว่ามีประเด็นพิจารณาจ าแนกได้ ดังนี้  
  ๑.๑) ต าแหน่งในระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับ
ช านาญการ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาน ากรอบต าแหน่งระดับควบเดิม (ตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม 
(ก.ม.)) คือ ต าแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ไปใช้เป็นกรอบต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ช านาญงาน ต าแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไปใช้เป็นกรอบต าแหน่งระดับปฏิบัติการ และ
ระดับช านาญการได้ แต่ทั้งนี้ การก าหนดให้มีต าแหน่งใดในหน่วยงานใดได้นั้น จะต้องเป็นไปตามภารกิจของ
หน่วยงานนั้นๆ ตามที่ ก.ม. หรือสภามหาวิทยาลัยได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วด้วย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงต้องระบุ
ไว้ให้ชดัเจนด้วยว่าในหน่วยงานใด ให้มีต าแหน่งระดับใด ในสายงานใดบ้าง เป็นจ านวนต าแหน่งเท่าใด  

 ๑.๒) ต าแหน่งระดับช านาญงานพิ เศษ และระดับช านาญการพิ เศษ ที่                       
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบเคียงมาจากกรอบต าแหน่งช านาญการตามระบบเดิม (ระดับ ๖ , ๗-๘) 
พิจารณาเห็นว่า การก าหนดกรอบต าแหน่งในระบบเดิมนั้น ก.ม. จะพิจารณาว่าหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเสนอขอมา
นั้น มีความจ าเป็นที่จะให้มีต าแหน่งผู้ช านาญการในสายงานต่างๆ หรือไม่  ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบรายต าแหน่งเพ่ือก าหนดว่าต าแหน่งใดให้เป็นระดับใดนั้นเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้วิเคราะห์รายต าแหน่งและก าหนดจ านวนต าแหน่งไว้ก่อน ให้มหาวิทยาลัยน ากรอบของ
ต าแหน่งระดับ ๗-๘ ที่ได้เคยใช้เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งไปแล้วเท่าที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๓ มาใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หลักการและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

๒. กรณีการก าหนดระดับต าแหน่งของคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข  พิจารณาเห็นว่าไม่เข้าข่ายตามมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานของต าแหน่ง
ภายในหน่วยงานดังกล่าวว่าจะก าหนดให้มีต าแหน่งใดระดับใด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ .ศ. ๒๕๕๓ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกรอบระดับต าแหน่ง แล้วจึงจะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ต่อไป 

  ความละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๐๙
(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔)   

  จากผลการตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือ      
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) นั้น ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องไว้แล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เนื่องจากกรอบของต าแหน่ง มหาวิทยาลัยก าหนดเพียงว่าในหน่วยงานใด มีต าแหน่งระดับใด ในสายงานใดบ้าง แต่
ไม่ได้ก าหนดจ านวนของต าแหน่ง ความละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การก าหนดกรอบของ
ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
(เอกสารหมายเลข ๕)  

/กรอบของ… 



-๒๙- 
 

 
  ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือก าหนด

กรอบของต าแหน่งเพ่ือใช้ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

๑) ระดับช านาญงานและระดับช านาญการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การ 
ก าหนดกรอบของต าแหน่งฯ (เอกสารหมายเลข ๕) ได้ก าหนดไว้ในทุกสายงาน ทุกต าแหน่ง และทุกหน่วยงาน  

 ดังนั้น การก าหนดกรอบของต าแหน่งระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ 
จ านวนต าแหน่งเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามจ านวนของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ     
ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๗ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ ให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งก าหนดว่า  

 วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 (ก) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 (ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

  ๒) ระดับช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น
ของบุคลากรไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยไม่มีกรอบว่างของต าแหน่งระดับ          
๗-๘ ที่ได้เคยใช้เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งไปแล้วเท่าที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ และกรอบ
ต าแหน่งที่ ก.ม. เคยอนุมัตินั้น ไม่ได้มีการก าหนดจ านวนต าแหน่ง 

 ดังนั้น เห็นควรขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เนื่องจาก ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินค่างานของต าแหน่ง
ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ พิจารณาน ากรอบต าแหน่งที่ได้เคยมีการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดจ านวนและระดับ
ต าแหน่งตามระบบเดิม เช่น กรอบต าแหน่งที่ ก.ม. เคยอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษา มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ เฉพาะกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไว้
ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘   

๓) กรณีการก าหนดระดับต าแหน่งของคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงต้องด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงานและประเมินค่างานของต าแหน่งภายในหน่วยงาน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่ง แล้วจึงจะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลฯ ต่อไป ดังนั้น ขอเสนอแนวทางการด าเนินงานจ าแนกตาม
หน่วยงาน ดังนี้ 

      ๓.๑) การก าหนดระดับต าแหน่งของคณะนิติศาสตร์ เป็นการก าหนดระดับต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ดังนั้น เห็นควรรอผลการ
ทบทวนมติ ก.พ.อ. ดังกล่าว หากผลเป็นประการใด ให้กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

      ๓.๒) การก าหนดระดับต าแหน่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กอง
การเจ้าหน้าที่ ได้รับเรื่องของข้าราชการ จ านวน ๑ ราย คือ นางสาวลภัส ยิ่งยืน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับปฏิบัติการ โดยเสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๔  

 

/  ดังนั้น… 



-๓๐- 
 

 
 ดังนั้น จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณา ๒ แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางที่ ๑ อาจพิจารณาให้ย้ายมาสังกัด กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นต้น

สังกัดเดิม โดยวันที่ย้ายให้มีผลตั้งแต่ก่อนวันที่รับเรื่อง ทั้งนี้ หากผลการประเมินบุคคลและผลงานผ่านการพิจารณา 
วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง คือวันที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องและเอกสารครบถ้วน  

แนวทางท่ี ๒ พิจารณาให้มีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบของต าแหน่ง ทั้งนี้ วันที่มี
ผลในการด ารงต าแหน่ง จะไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติก าหนดกรอบของต าแหน่ง  
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดกรอบของต าแหน่ง
เพ่ือใช้ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ดังนี้ 
   ๑. กรณีระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ  เห็นควรให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีจ านวนของต าแหน่ง พิจารณาจากจ านวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ (๑) 
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฯ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. กรณีระดับช านาญการพิเศษ เห็นควรให้มีหนังสือทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส าหรับกรณีที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และเห็นควรให้ชะลอการด าเนินงาน เพ่ือรอผลการ
ทบทวนดังกล่าว   

๓. กรณีการก าหนดระดับต าแหน่งของข้าราชการทีส่ังกัดคณะนิติศาสตร์ เห็นควรให้ 
รอผลการทบทวนมติ ก.พ.อ.   
 

๔. กรณีการก าหนดระดับต าแหน่งของข้าราชการที่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข เห็นควรให้ด าเนินการ ดังนี้ 

แนวทางท่ี ๑ อาจพิจารณาให้ย้ายมาสังกัด กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็น 
ต้นสังกัดเดิม โดยวันที่ย้ายให้มีผลตั้งแต่ก่อนวันที่รับเรื่อง ทั้งนี้ หากผลการประเมินบุคคลและผลงานผ่านการ
พิจารณา วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง คือวันที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องและเอกสารครบถ้วน  

  แนวทางที่ ๒ พิจารณาให้มีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบของต าแหน่ง ทั้งนี้ 
วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง จะไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติก าหนดกรอบของต าแหน่ง 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
 
 
 
 



-๓๑- 
 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้   

๑. เห็นชอบการก าหนดกรอบของต าแหน่งระดับช านาญงาน และระดับช านาญการ  
จ านวนต าแหน่งตามจ านวนของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ  ซึ่งเม่ือนับถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๗ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. กรณีกรอบขอต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ มอบกองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือ 
ขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ด าเนินการประเมินผลงานตามขั้นตอนต่อไป 

๓. กรณีการก าหนดระดับต าแหน่งของข้าราชการที่สังกัดคณะนิติศาสตร์ มอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔. กรณีการก าหนดระดับต าแหน่งของข้าราชการที่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  เห็นชอบแนวทางท่ี ๑ คือ อาจพิจารณาให้ย้ายมาสังกัด กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิม โดยวันที่ย้ายให้มีผลตั้งแต่ก่อนวันที่รับเรื่อง ทั้งนี้ หากผลการประเมินบุคคลและผลงานผ่าน
การพิจารณา วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง คือวันที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องและเอกสาร
ครบถ้วน 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๐ น. 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๖/๒๕๕๘   

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


