
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จติต์เจริญ กรรมการ 
 และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๔. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๖. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ กรรมการ 
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง กรรมการ   
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร กรรมการ 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ    
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
    และการออกแบบ 
๑๔. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๖. (แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหาร นางสาวสมาพร  นนท์พละ กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๗. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๘. ประธานสภาอาจารย์ นายอนุวัฒน์  พัฒนพิชญากุล กรรมการ 
๑๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี กรรมการและเลขานุการ 
    และวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิ์พันธ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืนง  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/เริ่มประชุมเวลา... 
 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑  ผลการเลือกประธานสภาอาจารย์ รองประธานสภาอาจารย์  เลขานุการ 
สภาอาจารย์  และผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์ 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ   
ขอลาออกจากต าแหน่งประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์  ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติให้ลาออกจากต าแหน่ง
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนต าแหน่งที่ว่าง และเลือกประธานสภา
อาจารย์คนใหม่แทน นั้น 
 

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทน 
ต าแหน่งว่าง ได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๙  ผลปรากฎว่า นางสาวนรา  
หัตถสิน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะบริหารศาสตร์  ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา
อาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนต าแหน่งว่าง   
   อธิการบดี   จึ ง ได้ เ รียกประชุมสภาอาจารย์  เ พ่ือ เลื อกประธานสภาอาจารย์   
รองประธานสภาอาจารย์  เลขานุการสภาอาจารย์  และผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์ ตามความในข้อ ๑๘  แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ผลปรากฏ ดังนี้ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ผู้ได้รับเลือก  
  ๑ ประธานสภาอาจารย์ นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล คณะเภสัชศาสตร์ 
  ๒ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๑ นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ คณะนิติศาสตร์ 
  ๓ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๒ นางสาวกฤษณา  ศิริพล คณะเกษตรศาสตร์ 
  ๔ เลขานุการสภาอาจารย์ นางสาวนรา  หัตถสิน คณะบริหารศาสตร์ 
  ๕ ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์ นายสมเจตน์  ทองด า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสารธารณสุข 
 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบผลการเลือกประธานสภาอาจารย์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙  
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

/มติที่ประชุม... 
 



-๓- 
 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 
 
๒.๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๙ วาระพิเศษ  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วาระพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง   
   ๓.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวน 
ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติ
มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ออกประกาศเกี่ยวกับการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนัก งาน
มหาวิทยาลัย นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่ ขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในพิจารณาเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินที่

ได้รับจัดสรรแล้วให้แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรวมถึงกรณีงดเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
๓. หากข้าราชการประสงค์จะทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือน ต้องด าเนินการดังนี้ 

๓.๑  ยื่นหนังสือขอทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด 
และเอกสารหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๓.๒  ผู้บังคับบัญชาทบวนผลการเลื่อนเงินเดือนให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
๓.๓  กรณีผลการพิจารณาตามข้อ ๓.๒ ไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ยื่นหนังสือ

เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบผลการทบทวนเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน 

๔.  หากพ้นก าหนดเวลาตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๓ ให้ถือว่าข้าราชการรับทราบผลการเลื่อน
เงินเดือนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 รายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 
/ข้อกฎหมาย... 

 



-๔- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

จึงเสนอท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    
  คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เนื่องจากการพิจารณาร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติ 
ราชการ   และอ านาจในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นของอธิการบดีภายในวงเงินเลื่อนเงินเดือนซึ่งมีจ ากัด  จึง
เป็นไปได้ว่าอาจไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละตามที่ประกาศก าหนด  และหากให้มีการขอทบทวน 
ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนจะส่งผลกระทบต่อการเลื่อนเงินเดือนทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันใช้ระบบการจ่ายตรงการ
แก้ไขการเลื่อนเงินเดือนจะมีความยุ่งยาก  และจะท าให้การได้รับเงินเดือนล่าช้า  จึงควรให้มีการทบทวนเฉพาะกรณี
งดเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น  โดยขอยื่นทบทวนต่อผู้บังคับบัญชา   

๒. ควรเพิ่มส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบแจ้งการงดเลื่อนเงินเดือนกรณีท่ีบุคลากรไม่ลงนาม 
รับทราบผลการประเมิน หรือกรณีลาราชการ หรือไปราชการและไม่สามารถลงนามรับทราบการงดเลื่อนเงินเดือนได้  

 
 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้มีการทบทวนเฉพาะกรณีงดเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น  โดยขอยื่นทบทวน 

ต่อผู้บังคับบัญชา  และมอบกองการเจ้าหน้าที่  แก้ไขประกาศที่น าเสนอแล้วเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการเพิ่มเติมส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบ 

แจ้งงดการเลื่อนเงินเดือน  
 
 
   ๓.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวน 
ผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติ
มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ออกประกาศเกี่ยวกับการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่ ขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการขอทบทวนผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

/๑. มีผลบังคับ... 
 



-๕- 
 

 
๑. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการเพ่ิมเงินเดือนครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

  ๒. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนภายในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรแล้วให้แจ้งผลการเพ่ิมเงินเดือนรวมถึงกรณีงดเพ่ิมเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดทราบ 

๓. หากพนักงานมหาวิทยาลัยประสงค์จะทบทวนผลการเพิ่มเงินเดือน ต้องด าเนินการดังนี้ 
๓.๑  ยื่นหนังสือขอทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด 

และเอกสารหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
๓.๒  ผู้บังคับบัญชาทบวนผลการเลื่อนเงินเดือนให้แล้ว เสร็จก่อนส่งผลให้

มหาวิทยาลัย 
๓.๓  กรณีผลการพิจารณาตามข้อ ๓.๒ ไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ยื่นหนังสือ

เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบผลการทบทวนเพิ่มเงินเดือนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน 

๔. หากพ้นก าหนดเวลาตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ให้ถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบผล
การเพ่ิมเงินเดือนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 รายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอทบทวนผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเ พ่ิมเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

จึงเสนอท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรให้มีการทบทวนเฉพาะกรณีงดเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น  โดยให้จัดท าเป็นประกาศอยู่ในฉบับ 

เดียวกันกับของข้าราชการ 
๒. ควรเพิ่มส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบแจ้งการงดเลื่อนเงินเดือนกรณีท่ีบุคลากรไม่ลงนาม 

รับทราบผลการประเมิน หรือกรณีลาราชการ หรือไปราชการและไม่สามารถลงนามรับทราบการงดเลื่อนเงินเดือนได้  
 
 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้มีการทบทวนเฉพาะกรณีงดเลื่อนเงินเดือน โดยให้จัดท าเป็นประกาศ 

อยู่ในฉบับเดียวกันกับของข้าราชการแล้วเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการเพิ่มเติมส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบ 

แจ้งงดการเพิ่มเงินเดือน  
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
 
 



-๖- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย
คณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาภายในประเทศ  ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวคณิศา  โชติจันทึก พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงนิเดือนระหว่างลาศึกษา 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายนพพร ตันติศิรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา   

 

   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๒  บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย 
คณะต่าง ๆ ได้ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติให้ 
๑.๑  นายแพทย์สุริยง แผลงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับ

อนุมัติใหล้าศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ด้วยทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากส าเร็จ
การศึกษา 

๑.๒  นางสาวนันทยา กระสวยทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ ซึ่ง
ได้รับอนุมัติ ให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกก าลั งกายและการกีฬา ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ระหว่างแก้ไข
วิทยานิพนธ์และรอตีพิมพ์ผลงาน   

๒. คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้  นายวศิน โกมุท พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ) ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาสหวิทยาการ  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ และทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์   
 

/๓. คณะเภสัชศาสตร์... 
 
 



-๗- 
 

 
๓. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้  นางสาวฑิภาดา สามสีทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย์   ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์และ
ทุนส่วนตัว ได้ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เนื่องจากส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้  การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๔    

 

   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
                           ๔.๓  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๗ ราย จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
 

๑ 
เงินรายได้ 
นายยุทธพล 
โพธิ์แก้ว 

 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจบริการ 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 
สังกัดกองคลัง 
ส านักงานอธิการบด ี

 
๔๙๙ 

 
๑๙,๕๐๐ 

 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๒๐๙๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
(ทดแทนอัตราว่าง) 

๒ น.ส.สภุาพร  
เชื้อชัย 

ครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
จากมหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงาน
เลขานุการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

๕๐๘ ๑๙,๕๐๐ ๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๒๔๔๔/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
(ทดแทนอัตราว่าง) 

 
๓ เงินงบประมาณ 

น.ส.วดียา  
เนตรพระ 

 
สถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
อาจารย ์
สังกัดกลุ่มวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
คณะศลิปประยุกต์และ
การออกแบบ 

 
๔๘๗ 

 
๒๔,๕๐๐ 

 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๒๑๓๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
(ทดแทนอัตรา
ข้าราชการว่าง)  

 



-๘- 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจ้าง เงินเดือน 

เดือนละ 
ต้ังแต่วันที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่
 

๔ 
เงินงบประมาณ 
นางสาวพัชริดา 
ปรีเปรม 

 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
อาจารย ์
สังกัดกลุ่มวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
คณะศลิปประยุกต์
และการออกแบบ 

 
๓๑๒ 

 
๒๙,๔๐๐ 

 
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๒๑๓๙/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๕ นายชาญณรงค์  
ภุชงควาริน 

Ph.D. (Chemical 
Engineering) 
Imperial College 
London 
จากประเทศสหราช
อาณาจักร 

อาจารย ์
สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๖ ๒๙,๔๐๐ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ 

หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๒๑๖๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

(นักเรียนทนุกระทรวง
วิทย์ฯ) 

๖ น.ส.ธนาภรณ์ 
โสภาพ 

บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี 
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงาน
เลขานุการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

๕๖๗ ๑๙,๕๐๐ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙-๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๑๘๐๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 

๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

๗ น.ส.มลทญา  
ยอดเอื้อ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหารธรุกิจ (การบัญชี) 
จากมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสมีา 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงาน
เลขานุการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

๕๒๑ ๑๙,๕๐๐ ๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ : ตามค าสั่งที่ 
๒๔๔๕/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

                           ๔.๔ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน ๔ ราย จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

 
 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/สังกัด วันที่อนุมัติให้ลาออก หมายเหตุ 

 
๑ 

เงินรายได้ 
น.ส.ศุภลักษณ์ 
มาคูณตน 

 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ  
สังกัดส านักงานเลขานุการ 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  
(ตามค าสั่งที่ ๒๒๒๗/๒๕๕๙          
ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

 
เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว 

๒ นายกฤษดา  
จารุเจษฎา 

ต าแหน่งอาจารย์  
สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์             
คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
(ตามค าสั่งที่ ๒๒๒๔/๒๕๕๙          
ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 
๓ 

เงินงบประมาณ 
นายทรงภพ  
ขุนมธุรส 
 

 
ต าแหน่งอาจารย์  
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก  
คณะศลิปศาสตร ์

 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
(ตามค าสั่งที่ ๒๒๒๖/๒๕๕๙          
ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

 
เพื่อประกอบอาชีพอ่ืน 

๔ น.ส.สรุัชดา  
คนึงเพียร 

ต าแหน่งอาจารย์  
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก  
คณะศลิปศาสตร ์

๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
(ตามค าสั่งที่ ๒๓๔๗/๒๕๕๙          
ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

เพื่อกลับภูมลิ าเนา 

 
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี    เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุ             
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  สังกัดส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
ส านักงานอธิการบดี 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ตามที่ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรกรอบงบประมาณค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลัย ต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง) จ านวน ๑ อัตรา นั้น 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จ านวน ๑ อัตรา (สังกัดงานส ารวจออกแบบและเขียน
แบบ) โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า

นี้ ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
/๒. คุณสมบัติพิเศษ... 

 



-๑๐- 
 

 
๒. คุณสมบัติพิเศษ 

๒.๑ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ ระบบโครงสร้างและระบบ
สถาปัตยกรรม โดยใช้โปรแกรม AUTO CAD และสามารถค านวณรายการและประมารราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว 

๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

๓. ลักษณะของการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติหน้าที่งานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบ

โดยทั่วไป หรือตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และการบ ารุง รักษา
ด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างเทคนิค การให้ค าปรึกษาแนะน า ที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น 
ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่ส ารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ 
ทดลองและหาคุณสมบัติของดิน ส ารวจหาข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอก
แบบ เขียนแบบ ค านวณแบบด้านโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการส ารวจ
ทดลองทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 

ดังนั้น ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง ของต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จากเดิม ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้  หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทั้งนี้ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 
๒๕๕๓ เป็น ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางช่าง
โยธา ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จ านวน ๑ อัตรา 

ทั้งนี้  ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเหตุผลประกอบการขอ
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งว่า เนื่องจากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายในการ
ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และในแต่ละปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พ้ืนที่ 
และอาคารต่างๆ ตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ทาง
รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
พร้อมในการออกแบบและประมาณราคาส าหรับการด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนที่ และอาคารต่างๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือปฏิบัติงานในการส ารวจ
ออกแบบ เขียนแบบ การค านวณรายการ และประมาณราคางานด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม เพ่ือให้เป้นไป
ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานหลักด้านวิศวกรรม 
 

/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง... 
 
 



-๑๑- 
 

  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

“ข้อ ๗ ต าแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นต าแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผน
กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด าเนินการดังนี้ 

ฯลฯ     ฯลฯ 
(๒) กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ. 
ฯลฯ  ฯลฯ” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

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

ฯลฯ     ฯลฯ” 
 
เอกสารประกอบการประชุม     
  ๑. หนังสือส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๖(ลับ)/๑๗๓๓ ลงวันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน 
  ๒. หนังสือกองแผนงานที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๑๓๘๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้ง
งบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 
  ๓.๓ หนังสือส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๖/๒๐๐๖ ลงวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการขอก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต าแหน่งช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จากเดิม ได้รับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ 
ต่ ากว่านี้ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน จ านวน ๑ อัตรา 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

/๕.๒  ขออนุมัติ... 
 



-๑๒- 
 

 
๕.๒  ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ 

ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ตามที่นางสาวสิริวงษ์ หงส์สวรรค์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่ต าแหน่ง ๕๗๒ 
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น 
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสารประสบปัญหาการมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  ไม่เพียงพอ 
และอาจารย์แต่ละคนในหลักสูตรมีภาระงานที่จ านวนมาก ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเปิดรับ
โอนข้าราชการพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครในต าแหน่งดังกล่าว 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ของคณะ
ศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
ยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ๕๗๒ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก คณะ ศิลปศาสตร์ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน และขออนุมัติเปิด
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดรายละเอียดการ
สอบคัดเลือก  ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติ 
 ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านภาษาเวียดนามหรือ

สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๑.๒ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเวียดนาม ๒ ปีขึ้นไป 
๑.๓ มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาเวียดนามในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
๑.๔ มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วิธีการคัดเลือก 
โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง 
๓. เกณฑ์การคิดคะแนน 

๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๑๐๐  คะแนน 
๓.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   ๑๐๐  คะแนน 
(สัมภาษณ์และทดสอบสอน) 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ โดยเรียนล าดับจากผู้ที่ได้

คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
“ข้อ ๗ ต าแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นต าแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผน

กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด าเนินการดังนี้ 
ฯลฯ     ฯลฯ 
 



-๑๓- 
 

 
 
(๒) กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ. 
ฯลฯ  ฯลฯ” 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

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

ฯลฯ     ฯลฯ” 
 

เอกสารประกอบการประชุม     
๑. หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๗๕๐๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติ

ยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์สาขาภาษาเวียดนาม 

๒. หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๘๕๐๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการเสนอขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอัตรา
พนักงาน ต าแหน่ง อาจารย์ ทดแทนอัตรา นางสาวสิริวงษ์ หงส์สวรรค์ 

๓. เหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งและขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

๔. ภาระงานของต าแหน่งที่ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือก 
๕. แผนการผลิตบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
๖. ข้อมูลค่า FTES ย้อนหลัง ๓ ภาคการศึกษา 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. พิจารณาอนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ๕๗๒ 
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

๒. พิจารณาอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ 
   
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 

/๕.๓  ขออนุมัติ... 
 
 
 



-๑๔- 
 

 
   ๕.๓  ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลาศึกษาภายในประเทศ จ านวน  ๒ ราย ดังนี้ 

๑. แพทย์หญิงสุวรรณี  ธนสังข์นุชิต  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาวิสัญญีวิทยา ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  โดยมีเหตุผลความจ าเป็นดังนี้ 

 ๑.๑  เพ่ือเป็นการเตรียมอาจารย์แพทย์ให้มีศักยภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐานของ
แพทยสภา เพื่อการสอนในชั้นคลินิก และให้บริการในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ๑.๒  วิทยาลัยฯ วางแผนเปิดโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง และเตรียมพัฒนา
อาจารย์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ซึ่งแพทยสภาก าหนดให้มีแพทย์เฉพาะทางสาขา
หลัก ได้แก่สาขาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา และ
วิสัญญีแพทย์ เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานพร้อมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง
ในและนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบ และยังสอดคล้องกับแผนการเพ่ิม
จ านวนการผลิตบัณฑิตแพทย์เองในอนาคต   

 ๑.๓ การลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการของโรงพยาบาลและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ส าหรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ 
ได้มอบหมายให้อาจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ จ านวน ๕ ราย และอาจารย์ สาขาสรีรวิทยา จ านวน ๔ ราย ส าหรับ
ชั่วโมงการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PBL) ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานสอนแทน  ดังนี้ 

- พญ.ศุทธินี ธิราช   
- พญ.เพชรลดา  อาชวานันทกุล   
- นพ.ศุภราช  เหล่าพิทักษ์ 
- นพ.ณวัฒน์  โอฬารสกุลชัย 
- พญ.ปรมาภรณ์   ภาสตโรจน์ 

๒. นางสาวปรารถนา  โฉมเฉลา  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเห็นชอบ  โดยมีเหตุผลความจ าเป็นดังนี้ 

 ๒.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพอาจารย์ รองรับการรับนักศึกษาแพทย์ที่
เพ่ิมข้ึนในปี ๒๕๖๑ 

 ๒.๒ ในช่วงเวลาที่บุคคลดังกล่าวขอลาไปศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปรีคลินิก ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแทนดังนี้ 

- นางสาววันวิสาข์  สุวรรณเลิศ 
- นางสาวรัตติยา  ทองรุ่ง 
- นางสาวลติพร  อุดมสุข 

  ๒.๓ เป็นการพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทให้ได้คุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๒.๔ การอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษาต่อไม่เป็นผลเสียหายต่อวิทยาลัยฯ และ
ไม่เป็นเหตุให้เพิ่มอัตราก าลัง 

/เนื่องจาก... 
  

 



-๑๕- 
 

  
   เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์จ านวน ๖๔ ราย 
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๔ ซึ่งหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาอีก ๒ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖ ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตราก าลังที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่ม  โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป”  ซึ่งน ามาบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  และตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘  
ก าหนดว่า  “กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ  ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา” 
   ดังนั้น  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษา
ภายในประเทศ  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน  ๒  ราย  
ข้างต้น   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดว่า  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตราก าลังที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  โดยให้พิจารณา
อนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป”  ซึ่งน ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย   

๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘  
ก าหนดว่า  กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ  ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับ
ขั้นตอน  
 

๑. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้อาจารย์แพทย์ จ านวน  ๔  ราย  ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ดังนี้ 

- นพ.ศิริพงษ์   สิระมนต์ มีสิทธิลาศึกษาต่อในสาขาจักษุวิทยา  ตามแผนและมีความ 
      จ าเป็นในการด าเนินงานด้านการรักษาพยาบาล 

- นพ.วิรรัฐ   จินาทองไทย เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาในสาขาอายุรศาสตร์  เนื่องจาก  
    เป็นสาขาท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
    ด้านการรักษาพยาบาล 
- นพ.ภาณุวัตร  สุธรรมวงศ์ เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ 

   เสริมสร้าง  เนื่องจากมีสิทธิลาศึกษาตามนโยบายสนับสนุน 
    ศิษย์เก่าและเพ่ือให้ช่วยสอนในการเรียนการสอนชั้นคลินิก 
    ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก  โรงพระพยาบาลศรีสะเกษ 
    ซึ่งขาดแคลนแพทย์สาขานี้ 

/พญ.สุวรรณี...   
 



-๑๖- 
 

 
- พญ.สุวรรณี  ธนสังข์นุชิต เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในสาขาวิสัญญีวิทยา  เนื่องจาก 

      เป็นสาขาท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
      ด้านการรักษาพยาบาล 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้อนุมัติให้ล าดับที่ ๑ – ๓ ลาศึกษาไปแล้ว 
 

๒. มติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  เมื่อ
วันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  

๓. มติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  เมื่อ
วันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๕๙  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 

๑. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/
๐๑๐๔๑ ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๒. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/ 
๐๑๐๔๐ ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๓. มติคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่  
๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘   

๔. มติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  เมื่อ
วันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

๕. ผลการคัดเลือกเข้าแพทย์ประจ าบ้าน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของอาจารย์ 
ทั้ง  ๒  ราย 

 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

จึงเสนอท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข  ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ  จ านวน  ๒  ราย ดังนี้   

๑. แพทย์หญิงสุวรรณี  ธนสังข์นุชิต  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาวิสัญญีวิทยา ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา   

๒. นางสาวปรารถนา  โฉมเฉลา ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 
เภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การไปศึกษาต่อสาขาเภสัชศาสตร์  ควรพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ (TQF) ร่วมด้วย เนื่องจากจะไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตร์ได้ และจะส่งผลต่อ  
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะไม่สามารถขอก าหนดต าแหน่งได้เนื่องจากสาขาวิชาไม่ตรงกับคณะ 

๒. ควรศึกษาต่อทางด้านจุลชีววิทยาซึ่งเป็นสาขาที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิปริญญาตรี  และสาขา 
ดังกล่าวยังสามารถที่จะท าการเรียนการสอนและขอต าแหน่งทางวิชาการในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ  
การสาธารณสุขได้ 

/๓. คณะเภสัชศาสตร์ 
 



-๑๗- 
 

 
๓. คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

ควรประชุมหารือการสอนวิชาชั้นปรีคลินิกว่าคณะใดจะรับผิดชอบสอนสาขาใดบ้าง 
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้   

๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงสุวรรณี  ธนสังข์นุชิต  ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน  สาขา 
วิสัญญีวิทยา ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา   

๒. ไม่อนุมัติให้ นางสาวปรารถนา  โฉมเฉลา ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากสาขาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  และจะส่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขทบทวนสาขาวิชาในการศึกษาต่อให้สอดคล้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

๓. มอบ คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  
ประชุมหารือการสอนวิชาชั้นปรีคลินิกว่าคณะใดจะรับผิดชอบสอนสาขาใดบ้าง 
 
 
     ๕.๔ (ร่าง) แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ 
พิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในเบื้องต้นจ านวน ๑,๑๑๔,๗๘๔,๘๐๐ บาท 
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว แก่ส่วนราชการส าหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม ๑๒ เดือน และ
ส าหรับอัตราใหม่ ๙ เดือน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน ๑๑,๗๒๕,๖๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหก
ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๔๙,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒   

กองแผนงานแจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เสนอแผนการจ้างเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และคณะ/วิทยาลัย/ส านักเสนอแผนการ
จ้าง  รวม ๓๒ อัตรา  งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๔๙๘,๓๘๐ บาท  เป็นอัตราเดิม ๒๙ อัตรา งบประมาณ  
๘,๘๒๕,๗๔๐ บาท อัตราใหม่ ๓ อัตรา งบประมาณ ๖๗๒,๖๔๐ บาท หากมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับ ๓๒ อัตรา จะมีงบประมาณคงเหลือจ านวน ๒,๒๒๗,๒๒๐ บาท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑   
   เพ่ือให้การพิจารณาแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้
มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองแผนงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อที่คณะ/วิทยาลัย/ส านักเสนอ พบว่า 

๑. เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๕ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง 
๕,๐๐๑,๘๔๐ บาท จ าแนกเป็น อัตราเดิม จ านวน ๑๔ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๔,๖๘๔,๐๘๐ บาท และอัตราใหม่ 
จ านวน ๑ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓๑๗,๗๖๐ บาท 

/๒. เป็นการจ้าง... 
 



-๑๘- 
 

 
๒. เป็นการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ของกระทรวงการคลัง และหนังสือเวียน
แจ้งแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑๔ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท จ าแนกเป็น อัตราเดิม จ านวน ๑๒ 
อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓,๒๕๙,๖๖๐ บาท และอัตราใหม่ จ านวน ๒ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๒๘๖,๔๘๐ บาท 

๓. เป็นการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวน ๓ อัตรา ดังนี้ 

(๑) มิ ไ ด้ เ ป็ น ส า ข า ข า ด แ ค ล น ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๑) จ านวน ๒ อัตรา จ าแนกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ของคณะรัฐศาสตร์ 
จ านวน ๑ อัตรา (อัตราเดิม ค่าจ้าง ๒๖,๔๘๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๗,๗๖๐ บาท) และคณะ
นิติศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา (อัตราเดิม ค่าจ้าง ๒๖,๔๘๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๗,๗๖๐ 
บาท)  

(๒) มิ ไ ด้ เ ป็ น ส า ข า ข า ด แ ค ล น ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๑) และมีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ของคณะนิติศาสตร์ 
จ านวน ๑ อัตรา (อัตราใหม ่ค่าจ้าง ๒๖,๔๘๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๗,๗๖๐ บาท) 
  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง 
การมอบอ านาจการด าเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๓. หนังสือส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์  ส าหรับผู้มีอายุ เกิน ๖๕ ปี  เป็นอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
 ๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง   

 ๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง 
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง  

 ๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง  
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. สรุป (ร่าง) แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑) 

/๒. ตาราง... 



-๑๙- 
 

 
๒. ตารางสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อเสนอเพ่ือขอบรรจุในแผนการจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๒)      

๓. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓) 

๔. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง 
การมอบอ านาจการด าเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔) 

๕. หนังสือส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ส าหรับผู้มีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามระเบียบทบวง 
มหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕) 

๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖) 

๗. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การ
ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๗) 

๘. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๘) 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

 จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มี

ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๑๕ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๕,๐๐๑,๘๔๐ บาท  

๒. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง ของกระทรวงการคลัง และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๔ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง 
๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท 

๓. กรณี การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีมิ่ได้เป็นสาขาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
ข้อ ๕ (๑) เห็นควรมอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการด าเนินงานกับคณะวิชาต่างๆ เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ
สาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความจ าเป็นพิเศษอ่ืนๆ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ ขาดแคลน ของมหาวิทยาลัย ตามตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๒) แล้วจึงพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป 

/๔. กรณ.ี.. 
 



-๒๐- 
 

๔. กรณี การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีมิ่ได้เป็นสาขาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
ข้อ ๕ (๑) และมีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นควรมอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการด าเนินงานกับคณะวิชาต่างๆ เพ่ือ
จัดท าบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความ
จ าเป็นพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาอนุมัติ สาขาขาดแคลนของมหาวิทยาลัย 
ตามตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๒) จากนั้น จึงท าความตกลงไปยังกระทรวงการคลัง ในการจ้างผู้ที่มี
อายุเกิน ๖๕ ปี แล้วจึงพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป 

๕. งบประมาณท่ีคงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น ให้คงยอดงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย หาก คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพ่ิมเติม ให้เสนอเรื่องไปยังกองแผนงาน 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ และ ๒ 
๒.  มอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการด าเนินงานกับคณะวิชาต่างๆ เพื่อจัดท าบัญชี

รายช่ือสาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความจ าเป็น
พิเศษอ่ืนๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ  และกรณีมีอายุเกิน ๖๕ ปี เสนอท า
ความตกลงไปยังกระทรวงการคลังต่อไป 

๓. เห็นชอบให้น างบประมาณคงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น ให้คงยอด
งบประมาณไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หาก คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
เพิ่มเติม ให้เสนอเรื่องไปยังกองแผนงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

๕.๕  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์ 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘   
มีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  และ 
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จ านวน ๓๔ อัตรา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

๒. อนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ตามบัญชี 
แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
/๓. กรณีงบประมาณ.... 

 
 



-๒๑- 
 

 
๓. กรณีงบประมาณคงเหลือหลังพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างตามข้อ ๒ แล้ว  ให้

คณะ/หน่วยงาน เสนอความต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี)  แล้วให้กองแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบประมาณคงเหลือแล้วน าเสนอ ก.บ.บ. 
พิจารณาอีกครั้ง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง จ านวน ๒ ราย คือ Ao. Uni. Prof. Kurt 
Kalcher และ Dr. Christian Herbst  ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประเภทการ
จ้าง 

ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาจ้าง 
รวม 

(เดือน) 
รวม

งบประมาณ 
๑ Ao.Uni.Prof.Kurt  

Kalcher 
๖๐ ลูกจ้าง

ชั่วคราวชาว
ต่างประเทศผู้
มีสัญญาจ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญ ๓๗,๑๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑ ๓๗,๑๒๐ 

๒ Dr.Christian  
Herbst 

๓๔ ผู้สอน ๒๘,๙๓๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙ 

๑๒ ๓๔๗,๑๖๐ 

        ๓๘๔,๒๘๐ 

 
ในระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมัติปรับแผนการจ้าง

ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพ่ิมเติม จ านวน ๑ อัตรา โดยขออนุมัติปรับแผนการจ้างภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในการจ้าง Ao.Uni.Prof.Kurt Kalcher  และระยะเวลาในการจ้าง ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ระยะเวลาจ้าง 
งบประมาณ 
ในการจ้าง 

รวม
งบประมาณ
ในการจ้าง 

๑ Ao.Uni.Prof.Kurt Kalcher ผู้เชี่ยวชาญ ๑๒,๐๑๔ ๒๓ ส.ค.- ๑ ก.ย. ๒๕๕๙  
(๑๐ วัน) 

๑๒,๐๑๔  

๒๔,๐๒๘ ๒ Asst.Prof.Georg Raber 
(อัตราใหม่ที่ขอปรับเพิ่ม) 

ผู้เชี่ยวชาญ ๑๒,๐๑๔ ๒๓ ส.ค.- ๑ ก.ย. ๒๕๕๙  
(๑๐ วัน) 

๑๒,๐๑๔ 

 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญ Asst.Prof.Georg Raber จากสถาบันเคมี มหาวิทยาลัยก

ราซ ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของวิชาสเปโตรสโคปี  มาร่วมบรรยายในรายวิชา ๑๑๐๒ 
๓๓๐ สเปกโตรสโคปีส าหรับเคมีวิเคราะห์  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ทางวิชาการที่เพ่ิมสูงขึ้นจากู้ที่มีความรู้ความช านาญ และเพ่ือเพ่ิมประโยชน์กับภาควิชาในการด าเนินงานในหมวด
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานบุคคล
เพ่ือโปรดพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖  

  
/ข้อกฎหมาย... 



-๒๒- 
 

 
ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง 
การมอบอ านาจการด าเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๓. หนังสือส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์  ส าหรับผู้มีอายุ เกิน ๖๕ ปี  เป็นอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
 ๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง   

 ๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การ
ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง  

 ๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์  
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับ
ขั้นตอน  
   -  อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 

เอกสารประกอบการประชุม 
๑. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/ 

๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
   ๒. ส าเนาบันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๕/๖๘๘๙ ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 
   ๓. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างชั่วคราว ที่ขอจ้างจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓ 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์   เพ่ิมเติม จ านวน ๑ อัตรา  
ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

/อนึ่ง... 



-๒๓- 
 

 
   อนึ่ง  ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มอบคณะท่ีมีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จัดท า TOR  ให้ชัดเจน ทั้ง 
ภาระงานสอน งานวิจัย  และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม TOR  เป็นประจ าทุกปีภายในสิ้นเดือนกันยายน
ของทุกปี หากท่านใดปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วนตาม  TOR ที่ก าหนด ให้พิจารณาการเลิกจ้าง 
   ๒. มอบ กองการเจ้าหน้าที่  ส่งหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงข้ึนในระยะ ๔ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขั้นในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักการการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบคณะ/ส านัก/
วิทยาลัย พิจารณาความจ าเป็นที่ต้องก าหนดกรอบอัตราก าลัง และปีที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ของระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ๑ 

๒. เห็นชอบในหลักการการก าหนดกรอบอัตราก าลังของต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบ
คณะ/ส านัก/วิทยาลัย พิจารณาความจ าเป็นที่ต้องก าหนดกรอบอัตราก าลัง และปีที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ๒ 

๓. เห็นชอบในหลักการการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
ประเภทวิชาการตามข้อบังคับฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลตามหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ และน ามา
ก าหนดเป็นแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) โดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลให้
คณะตามปีที่บุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน  และมอบคณะพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังแยกปี โดยอาจอ้างอิงตาม
เป้าหมายในการประกันคุณภาพภายในของคณะและมหาวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) หรือที่ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ๓ 

๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการประเมินค่างานของต าแหน่งทุกต าแหน่งที่ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือก าหนดแผนกรอบอัตราก าลัง (ระดับและจ านวน) ส าหรับต าแหน่งสูงขึ้นในระยะ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒  

กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” ในวันที่ 
๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน  ดร.สิทธิชัย สอนสุภี นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย ต าแหน่งบุคลากรเชี่ยวชาญ นางวิลาวัณย์ อุ่น
เรือน ต าแหน่งพยาบาลช านาญการพิเศษ และนางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประเมินค่างานและผู้ปฏิบัติงานบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถประเมินค่างานของบุคลากร  
แต่ละประเภทต าแหน่งได้อย่างถูกต้องตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

/นอกจากนี้... 



-๒๔- 
 

 
นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกับวิทยากร เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ถึงแนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงข้ึน 
๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ตาม
หลักการประเมินค่างานและหลักสมรรถนะ  

(๑) หลักเกณฑ์และการก าหนดระดับต าแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของ
ต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(๒) การก าหนดระดับต าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้อง
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส  

(๓) การก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน 
และประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความ
ยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่างานเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

(๔) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
ห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการและ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๕) หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต าแหน่งที่
สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมินค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

(๕.๑) การประเมินค่างาน 
(๕.๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๕.๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง

ที่จะประเมิน 
(๕.๔) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ 

ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ ฯลฯ  

๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดแนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงข้ึน  

ข้อ ๒๐ การก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จ านวนเท่าใด 
ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะ
งาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
ต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๑ กรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นตาม ข้อ ๒๐ ให้ก าหนดจ านวน
เป็นสัดส่วนเทียบกับจ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ให้มีจ านวนกรอบได้ทุกต าแหน่ง ส่วน
ระดับช านาญงานพิเศษ ให้มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทต าแหน่งที่มีในส่วนราชการ  

/(๒) ต าแหน่ง... 



-๒๕- 
 

 
(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการให้มี

จ านวนกรอบได้ทุกต าแหน่ง ส่วนระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภท
ต าแหน่งที่มีในส่วนราชการ  

ส่วนการก าหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการท าการ
ประเมินค่างานตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป  

๒.  ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน 
กองการเจ้าหน้าที่และวิทยากรได้พิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือเห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่ประชุมได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ ๑ 
๑. การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น
มหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินค่างานเป็นรายต าแหน่ง และต้องใช้
ระยะเวลาด าเนินการ เพื่อให้การประเมินค่างาน
มีความถูกต้องและเหมาะสม  

๒. การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน ณ 
ปัจจุบัน เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) นั้น 
เมื่อบุคลากรยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด อาจมีภาระงานและ
ลักษณะงานงานแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้เดิม 
ซึ่งท าให้จ าเป็นต้องประเมินค่างานของต าแหน่ง
อีกครั้ง  

 

 
๑. ก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) โดยมีจ านวนเป็น
สัดส่วนตามที่ก าหนดให้ข้อ ๒๑ ของข้อบังคับฯ 
ตามท่ี ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติ เห็นชอบ 
แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับ
ต าแหน่งที่สู งขึ้นในระยะ ๔ ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๙ -
๒๕๖๒) แล้ว และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลัง และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๒. ก าหนดให้บุคลากรยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
จ านวน ๒ ครั้ง/ปี โดยสอดคล้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ คือ ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน 
และครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม  

๓. ให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินค่างานของ
ต าแหน่ง หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ให้เสนอขอ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินค่างานของต าแหน่ง 

๔. ก.บ.บ. เห็นชอบผลการประเมินค่างานของต าแหน่ง
นั้นแล้ว ส่วนราชการจึงจะเสนอขอประเมินบุคคล
เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ประเด็นที่ ๒ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความ
ในข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งน าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า กรณีที่ส่วนราชการภายในมี
ภาระงานที่มีความส าคัญ มีความยุ่งยาก และมีความ
จ าเป็นที่ต้องก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังของระดับ
ช านาญการพิเศษ มากกว่าร้อยละยี่สิบของประเภท
ต าแหน่ง ให้ด าเนินการดังนี้  



-๒๖- 
 

ความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  พบว่า  
๑. ส่วนราชการที่มีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ

ช านาญการพิเศษเกินหรือมีจ านวนเท่ากับร้อย
ละยี่สิบของประเภทต าแหน่งที่มีในส่วนราชการ
แ ล้ ว  ไ ด้ แ ก่  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ 
ดังนั้น ส่วนราชการจะไม่สามารถก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ๔ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒ ระดับช านาญการพิเศษได้ 

๒. บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า ณ 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีจ านวน ๖๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของบุคลากรประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

 

๑. ส่วนราชการเสนอ ก .บ.บ.  พิจารณาเป็นราย
ต าแหน่ง หากเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน เพื่อวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่า
งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ.   

๒. ก.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่า
งาน เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
อนุมัติปรับกรอบอัตราก าลั ง  และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบของระดับ
ต าแหน่งช านาญการพิเศษเพ่ิม 

๓. กรณีที่ส่วนราชการเสนอขอประเมินบุคคลเพ่ือให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   

 

 

๓. ขอแก้ไขข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงข้ึน และการประเมินค่างาน  

 หาก ก.บ.บ. เห็นชอบข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานตามข้อ ๒ จะต้องแก้ไข
ข้อบังคับข้อบังคับและประกาศที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

เดิม เสนอขอแก้ไข 
ข้อ ๒๑ กรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น
ตาม ข้อ ๒๐ ให้ก าหนดจ านวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ 
  (๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ให้มี
จ านวนกรอบได้ทุกต าแหน่ง ส่วนระดับช านาญงาน
พิเศษ ให้มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของ
ประเภทต าแหน่งที่มีในส่วนราชการ  
  (๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการให้มีจ านวนกรอบได้ทุก
ต าแหน่ง ส่วนระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจ านวน
กรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทต าแหน่งที่มีใน
ส่วนราชการ  
ส่วนการก าหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญ
พิเศษ ให้ส่วนราชการท าการประเมินค่างานตามข้อ 
๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๑ กรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น
ตาม ข้อ ๒๐ ให้ก าหนดจ านวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ 
  (๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ให้มี
จ านวนกรอบได้ทุกต าแหน่ง ส่วนระดับช านาญงาน
พิเศษ ให้มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของ
ประเภทต าแหน่งที่มีในส่วนราชการ  
  (๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการให้มีจ านวนกรอบได้ทุก
ต าแหน่ง ส่วนระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจ านวน
กรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทต าแหน่งที่มี
ในส่วนราชการ  

ก ร ณี ที่ ส่ ว น ร า ช ก า ร มี ภ า ร ะ ง า น ที่ มี
ความส าคัญ และมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นเกินร้อยละ



-๒๗- 
 

เดิม เสนอขอแก้ไข 
ก าหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
เพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป  
 

ยี่สิบของประเภทต าแหน่งที่มีในส่วนราชการ ให้
ส่วนราชการเสนอขอพิจารณาเป็นรายต าแหน่ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ก าหนด 

ส่วนการก าหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการท าการประเมินค่า
งานตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอคณะกรรมการ
พิ จ า ร ณ า ก ลั่ น ก ร อ ง  เ พ่ื อ ข ออ นุ มั ติ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 

 

 ๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖  

(๑) คณะกรรมการประเมินค่างานของต าแหน่ง ตามข้อ ๗ แห่งประกาศฯ ทั้งนี้
ให้องค์ประกอบคณะกรรมการเป็นไปตามให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนด
ไว้ว่า “วิธีการประเมินค่างานของต าแหน่งตามข้อ ๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง
สูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

 

เดิม เสนอขอแก้ไข 
(๑) กรณีต าแหน่งสังกัดส านักงานอธิการบดี  
- รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายที่เก่ียวข้อง                    

ประธานกรรมการ 
 
 
 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวน ๒ คน      กรรมการ  
- ผู้อ านวยการกองหรือ หัวหน้าส านักงานท่ี

อธิการบดีแต่งตั้ง จ านวน ๑ คน   กรรมการ 
 
 
 
 
 
- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    กรรมการและ 

                                        เลขานุการ  
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 

(๑) กรณีต าแหน่งสังกัดส านักงานอธิการบดี  
- รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายที่

รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็น  
ประธานกรรมการ  

- รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง  
เป็นกรรมการ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงาน  จ านวน ๒ คน           
เป็นกรรมการ 
(๑) ผู้อ านวยการกอง หรือ หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมาย ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่ง
ที่ประเมินค่างาน 

- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    กรรมการและ 
                                        เลขานุการ  
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 



-๒๘- 
 

เดิม เสนอขอแก้ไข 
 

(๒) กรณีต าแหน่งสังกัดส่วนราชการภายใน  
- คณบดีผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น   

ประธานกรรมการ  
 
 
 
 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน   กรรมการ 
- หัวหน้าภาควิชาหรือต าแหน่งเทียบเท่า โดยความ

เห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการภายใน จ านวน 
๑ คน   กรรมการ 

 
 
 
 
 
- หัวหน้าส านักงานเลขานุการส่วนราชการภายใน

หรือต าแหน่งเทียบเท่า  กรรมการและเลขานุการ 
  
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานบุคคลของส่วน
ราชการภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 
     กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิการบดีหรือผู้
ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้คัดเลือกบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างสังกัดกับหน่วยงานของผู้เสนอ
ขอประเมินค่างาน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของ
ต าแหน่งที่ประเมินค่างาน 

 
(๒) กรณีต าแหน่งสังกัดส่วนราชการภายใน  
- รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายที่

รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็น 
     ประธานกรรมการ  
- คณบดีหรือผู้อ านวยการส านัก หรือรองคณบดี

หรือรองผู้อ านวยการส านัก ที่ได้รับมอบหมาย    
เป็นกรรมการ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงาน  จ านวน ๒ 
คน  กรรมการ 
(๑) หั วหน้ า ส า นั ก ง าน เ ลขานุ ก า ร  หรื อ

ผู้อ านวยการกอง  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมาย ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่ง
ที่ประเมินค่างาน 
 

- ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรรมการ
และเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานบุคคลของส่วน
ราชการภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้คัดเลือกบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างสังกัดกับหน่วยงานของผู้เสนอ
ขอประเมินค่างาน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้  ความสามารถและความช านาญตรงกับ
วิชาชีพของต าแหน่งที่ประเมินค่างาน 

 

(๒) การประเมินค่างานของต าแหน่ง ตามข้อ ๙  แห่งประกาศฯ  
 

เดิม เสนอขอแก้ไข 
ข้อ ๙ (๑) ผู้ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ยื่น
เรื่องพร้อมผลงานและเอกสารที่ก าหนดแนบท้าย 
ประกาศนี้ต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ภายใน กรณีสังกัดส านักงานอธิการบดี ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดยื่นเรื่องต่อกองการเจ้าหน้าที่  

เพิ่มวรรคสอง 

การยื่นเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการได้สองครั้ง
ต่อปีงบประมาณ โดยครั้งที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน 
และครั้งที่สองเดือนพฤษภาคม  

ข้อ ๙ (๒) กรณีมีบุคคลซึ่งมีสมบัติตามที่ก าหนด
มากกว่าจ านวนกรอบของต าแหน่งของส่วนราชการ 

เสนอตัดออก เนื่องจาก เป็นกระบวนการเฉพาะราย 
และได้มีการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการภายใน



-๒๙- 
 

เดิม เสนอขอแก้ไข 
ภายใน ให้ส่วนราชการภายในจัดท าประกาศรับค าขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นจากบุคลากรภายในสังกัด โดย
ประกาศ นั้นให้มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบ
วัน แล้วจึงด าเนินการในขั้นตอนต่อไป กรณีส านักงาน
อธิการบดี ให้กองเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการจัดท า
ประกาศ 

เพ่ือก าหนดต าแหน่งและระดับของต าแหน่งไว้แล้ว  
  

 

(๓) เสนอตัดข้อความตามข้อ ๒๗ แห่งประกาศฯ ที่ก าหนดไว้ว่า “กรณีผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นมีจ านวนมากกว่ากรอบของต าแหน่ง ให้ผู้ที่มีผลการประเมินผลงานสูงกว่าเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น หากผลการประเมินผลงานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีผลการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของต าแหน่งที่ท าการประเมิน หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน  ของต าแหน่งที่ครองอยู่สูง
กว่าตามล าดับ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” ให้เสนอตัดออก และให้มีการประเมินค่างาน
ตามภารกิจที่แท้จริงขององค์กร   

(๔) วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง ข้อ ๓๐ แห่งประกาศฯ  

เดิม เสนอขอแก้ไข 
วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ ๓๐ วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง ผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาของ ก.บ.บ. จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในวันที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการ
ภายในรับเรื่องและเอกสารที่ครบถ้วน เว้นแต่กรณีที่
มีการปรับปรุงผลงาน จะได้รับการแต่งตั้งในวันที่กอง 

การเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงที่สมบูรณ์แล้ว
และผลงานฉบับปรับปรุงที่สมบูรณ์แล้วนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ข้อ ๓๐ วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง ผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาของ ก.บ.บ. จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งวันที่ ก.บ.บ. เห็นชอบผลการประเมินค่า
งาน เว้นแต่กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงาน จะได้รับการ
แต่งตั้งในวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานฉบับ
ปรับปรุงที่สมบูรณ์แล้วและผลงานฉบับปรับปรุงที่
สมบูรณ์แล้ วนั้ นต้องได้ รั บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

(๕) ขอแก้ไขแบบประเมินค่างาน ม.อบ. ๑  และแบบ ม.อบ. ๒ เอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ แบบ ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง

และแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
/เอกสาร... 



-๓๐- 
 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานและช านาญงานพิเศษ  
แบบ ม.อบ. ๑ 

๒. แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญ
การและช านาญการพิเศษ  แบบ ม.อบ. ๒ 

 
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑. แนวทางการด าเนินงานในการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นและ

การประเมินค่างาน 

๒. ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางด าเนินงานในการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่

สูงข้ึนและการประเมินค่างานตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ  
 ๒. เห็นชอบให้แก้ไขข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ

ก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ  
 ๓. เห็นชอบให้แก้ไขข้อ ๗  ข้อ ๙ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ .ศ. 
๒๕๕๖ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ  ยกเว้น 

  ๓.๑ การยื่นประเมินค่างาน ไม่เห็นด้วยที่จะให้ยื่นผลงานพร้อมกับยื่นขอประเมิน
ค่างาน ควรรอให้ทราบผลการประเมินค่างานแล้วจึงแจ้งให้ส่วนราชการที่ขอประเมินค่างานทราบและยื่น
ผลงานในภายหลัง จะได้ไม่เสียเวลาในการท าผลงานหากผลการประเมินค่างานไม่ผ่าน  

  ๓.๒  วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส่วนราชการรับเรื่อง  
 
 

๖.๒  แนวทางการแก้ไขปัญหาการยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นที่ยื่นเรื่อง
ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต่อ ก .บ.บ. 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการด าเนินการประเมินค่างานของต าแหน่งที่
เสนอขอก าหนดต าแหน่งช านาญการพิเศษที่ยื่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔ ตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอผลการประเมินค่างานต่อ ก.บ.บ.  

/๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่... 



-๓๑- 
 

 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งช านาญการพิเศษทียื่น 
(เฉพาะรายใหม่) ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากยังไม่มีจ านวนกรอบของต าแหน่ง เมื่อสภามหาวิทยาลัย
ก าหนดจ านวนกรอบของต าแหน่งแล้ว ให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติยื่นขอก าหนดต าแหน่งอีกครั้ง และให้ชี้แจงท าความ
เข้าใจให้บุคลากรทราบ 

๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนกรอบอัตราก าลังต่อไป 
 

กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” 
ในวันที่  ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน  ดร.สิทธิชัย สอนสุภี นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย ต าแหน่งบุคลากร
เชี่ยวชาญ นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน ต าแหน่งพยาบาลช านาญการพิเศษ และนางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ 
ต าแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประเมินค่างานและ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือให้
สามารถประเมินค่างานของบุคลากรแต่ละประเภทต าแหน่งได้อย่างถูกต้องตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกับวิทยากร เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงแนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ของบุคลากรทีย่ื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยที่
ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ก.บ.บ. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ 
จ านวน ๓ ราย   

- การด าเนินงานไม่ได้มีการประเมินค่างาน เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง
การประเมินค่างานของต าแหน่ง ตามมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ความละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ (เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑) 

ดังนั้น เสนอแนวทางการด าเนินงาน คือ อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับ
ช านาญการ จ านวน ๓ ราย ตามที่ ก.บ.บ. ได้อนุมัติไว้แล้ว หรือ ให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง และให้ด าเนินการตาม
ประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างด าเนินงานในการพิจารณาประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน จ านวน ๗๐ ต าแหน่ง 

๑. จัดให้มีการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่างานของทุกต าแหน่ง 
รวม ๗๐ ต าแหน่ง แยกเป็นระดับช านาญงาน ๔ ต าแหน่ง ระดับช านาญการ ๔๘ ต าแหน่ง และระดับช านาญการ
พิเศษ ๑๘ ต าแหน่ง โดยเป็นต าแหน่งที่จะต้องเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอรับเงินประจ า
ต าแหน่ง จ านวน ๓ ต าแหน่ง แยกเป็นระดับช านาญการ ๑ ต าแหน่ง และระดับช านาญการพิเศษ ๒ ต าแหน่ง ทั้งนี้ 
ด าเนินการตามประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด และถือปฏิบัติตามมติคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ความละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  

 
/การประเมินค่างาน... 

 



-๓๒- 
 

 
การประเมินค่างาน เป็นการประเมินภาระงาน ณ วันที่ยื่นเรื่องขอก าหนดระดับ

ต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาอนุมัติก าหนดกรอบของระดับต าแหน่ง และวันที่มีผลให้ด ารง
ต าแหน่ง คือ ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติกรอบของต าแหน่งสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

ทั้งนี้ หากส่วนราชการที่มีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษเกินหรือ
มีจ านวนเท่ากับร้อยละยี่สิบของประเภทต าแหน่งที่มีในส่วนราชการแล้ว  ให้ส่วนราชการเสนอขอพิจารณาเป็นราย
ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. กรณีข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการที่แต่งตั้งตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย ให้มีการประเมินค่างาน และด าเนินการตามข้อ ๑ ให้ประเมินค่างานที่ต้นสังกัด 

๓. กรณีที่ผู้ยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น มีการย้ายไปปฏิบัติหน่วยงานอ่ืน 
ก่อนที่มีการอนุมัติกรอบของต าแหน่งสูงขึ้น ให้ประเมินค่างานที่สังกัดเดิม เนื่องจากงานที่สังกัดใหม่ยังไม่มีระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานที่ก าหนดไว้แล้ว  

๔. กรณีผู้ที่ยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นไว้ แต่ได้ลาออกจากราชการก่อนที่
มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาความจ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ืออนุมัติกรอบของต าแหน่งสูงขึ้น ให้ยุติ
กระบวนการด าเนินการ 

๕. ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   บทเฉพาะกาล  
 กรณีที่ผู้ยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๔ และ

ภายใน มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่มีผลการด ารงต าแหน่ง ต้องไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการประเมินค่างาน
และก าหนดกรอบของต าแหน่ง 

๖. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม วัน-เดือน-ปี 
๑. อบรมการเขียนการประเมินค่างาน 

- ให้ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น กรอกข้อมูลภาระงานตามแบบการ
ประเมินค่างาน และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) พร้อมทั้งความคาดหวัง
ของผู้บริหารหน่วยงาน  

วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน  วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓. คณะกรรมการประเมินค่างาน ด าเนินการประเมินค่างาน วันที่ ๑ – ๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน และก าหนดกรอบของ
ต าแหน่งสูงขึ้น 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 



-๓๓- 
 

 
 

กิจกรรม วัน-เดือน-ปี 
๕. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ

ประเมินค่างาน และก าหนดกรอบของต าแหน่งสูงขึ้น 
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

๖. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลัง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่า
งาน และก าหนดกรอบของต าแหน่งสูงขึ้น 

ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

๗. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างาน และก าหนด
กรอบของต าแหน่งสูงขึ้น 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง

และแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ วันที่ ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ 

๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๓. รายการเอกสารส าหรับการตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 

ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเห็นชอบก าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการยื่นขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑. กลุ่มที่ ๑ ก.บ.บ. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ 

จ านวน ๓ ราย  อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน ๓ ราย ตามที่ ก.บ.บ. ได้อนุมัติไว้
แล้ว หรือ ให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง และให้ด าเนินการตามประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .พ.อ. 
ก าหนด 

๒. กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างด าเนินงานในการพิจารณาประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
จ านวน ๗๐ ต าแหน่ง ตามแนวทางท่ีน าเสนอข้างต้น 

๓. แนวทางอ่ืนตามที่ ก.บ.บ. เห็นสมควรให้ด าเนินการ 
 

/มติที่ประชุม... 



-๓๔- 
 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มที่ ๑ (ด าเนินการครบตามขั้นตอนแล้ว) เห็นชอบให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ระดับช านาญการ ตามที่ ก.บ.บ. ได้อนุมัติแล้ว เนื่องจากไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และได้ด าเนินการ
ครบถ้วนตามกระบวนการแล้ว 
 ๒. กลุ่มที่ ๒ (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
 ๒.๑ ระดับช านาญงาน  และช านาญการ 
   (๑) กลุ่มที่มีเงินประจ าต าแหน่ง เห็นชอบให้ประเมินค่างานเนื่องจากต้องขอ
ทะเบียนต าแหน่งไปยัง สกอ.  และวันที่มีผลแต่งตั้ง คือวันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง
สูงข้ึน 
  (๒)  กลุ่มที่ไ ม่มีเงินประจ าต าแหน่ง  ไม่ต้องประเมินค่างาน และให้
ด าเนินการการประเมินบุคคลและผลงานตามขั้นตอนต่อไป และวันที่มีผลแต่งตั้ง คือวันที่ส่วนราชการรับเรื่อง 
  ๒.๒ ระดับช านาญงานพิเศษ  และช านาญการพิเศษเห็นชอบให้ประเมินค่างาน
ทุกต าแหน่ง  และวันที่มีผลแต่งตั้ง  คือวันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบอัตราก าลังต าแหน่งสูงขึ้น 
 ๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงบุคลากรให้ทราบเหตุผลที่ต้องประเมินค่างาน 
เนื่องจากจะต้องขอทะเบียนต าแหน่ง และต้องส่งผลการประเมินค่างานไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 

                                                
     (นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)                (นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา) 
         บุคลากรปฏิบัติการ                    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
      ผู้จดรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑๕/๒๕๕๙   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

  
  

 
 
 


