
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  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. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ 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. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นายจักรภพ  เสาเวียง กรรมการ 
    และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๖. ผู้อ านวยการส านักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๗. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๘. ประธานสภาอาจารย์ นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากุล กรรมการ 
๑๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี กรรมการและเลขานุการ 
      และวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นายอภิชาติ  ธรรมแสง   บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 

/เริ่มประชุมเวลา… 
 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐ น. 
     
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือน 
ขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่อง
จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วาระพิเศษ  เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  
๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่  จัดท าประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ส าหรับการปรับเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  และเห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนขั้น
ต่ าขั้นสูง  ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตาม
แนวทางของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป  

กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดท าประมาณการงบประมาณส าหรับการปรับเงินเดือนพนักงาน 
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ร่าง) บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  (ร่าง) ฐานในการ
ค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. งบประมาณที่ใช้ในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔  มติที่ประชุม        
(๑) เห็นชอบหลักการเรื่องการปรับเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(๒) มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนองบประมาณส าหรับปรับเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ต่อ ก.บ.บ. ภายหลังจาก ก.บ.บ. มีมติก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ฐานในการค านวณและ
ช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. (ร่าง) บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย  มติที่ประชุม มอบกองการ 
เจ้าหน้าที่  ศึกษาข้อมูลการก าหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
ประมาณ ๒ – ๓ แห่ง และให้มีการประชุมผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย /ส านัก  เ พ่ือพิจารณาข้อมูลจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ และก าหนดแนวทางในการก าหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย  
แล้วจึงเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

/๓. (ร่าง) ฐาน... 
 



-๓- 
 

 
๓. (ร่าง) ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละ 

ประเภทและระดับต าแหน่ง มติที่ประชุม มอบกองการเจ้าหน้าที่ ทบทวน (ร่าง) ประกาศเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วจึงน าเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงมาก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการ
เพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป  และน าเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาใน
ครั้งต่อไป 

และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓  
กันยายน  ๒๕๕๙ มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่  ศึกษาการก าหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
และน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย  และ
น าเสนอท่ีประชุมในการประชุมคราวต่อไป 
 กองการ เจ้ าหน้ าที่ ศึ กษาข้ อมู ลการก าหนด อัตรา เ งิ น เดื อนขั้ นต่ า ขั้ นสู งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า หลักการ การก าหนด
อัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสามมหาวิทยาลัย คือ น าบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วคูณด้วยร้อยละที่มหาวิทยาลัยก าหนด รายละเอียด
ตามเอกสาร ประกอบการประชุม ๑ 
 

ดังนั้น หากด าเนินการตามหลักการของสามมหาวิทยาลัยข้างต้น ส าหรับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ  

๑. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘  คูณด้วย ๑.๔   

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ทั่วไป  บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘  คูณ 
ด้วย ๑.๓  

ทั้งนี้ การค านวณเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามหลักการของ
สามมหาวิทยาลัยข้างต้น ได้ค่าตัวเลขเท่ากับตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   

ร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง 

ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ.  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ร่าง) 
ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ... 

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
อาจารย์ ๑๒,๘๐๐ ๕๕,๔๙๐ ๑๒,๘๐๐ ๖๑,๐๔๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ๗๕,๗๓๐ - ๘๓,๓๐๐ 

รองศาสตราจารย์ - ๘๙,๕๕๐ - ๙๘,๕๑๐ 

ศาสตราจารย์ - ๙๔,๕๙๐ - ๑๐๔,๐๕๐ 

  - ๙๗,๗๔๐ - ๑๐๗,๕๒๐ 
 

/๒. ต าแหน่ง... 
 



-๔- 
 
 

๒. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ต าแหน่ง 

ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ.  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ร่าง) 
ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ... 

ขั้นต่ าชั่วคราว ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ าชั่วคราว ขั้นต่ า ขั้นสูง 
ปฏิบัติการ - ๑๑,๘๙๐ ๓๑,๗๙๐ - ๑๑,๘๙๐ ๓๔,๙๗๐ 

ช านาญการ ๑๗,๑๑๐ ๑๙,๕๗๐ ๕๑,๕๒๐ ๑๗,๑๑๐ ๑๙,๕๗๐ ๕๖,๖๘๐ 

ช านาญการพิเศษ ๒๕,๘๒๐ ๒๘,๗๙๐ ๖๙,๐๑๐ ๒๕,๘๒๐ ๒๘,๗๙๐ ๗๕,๙๑๐ 

เชี่ยวชาญ ๓๑,๗๒๐ ๔๐,๘๒๐ ๘๑,๕๙๐ ๓๑,๗๒๐ ๔๐,๘๒๐ ๘๙,๗๖๐ 

เชี่ยวชาญพิเศษ ๓๘,๙๘๐ ๕๖,๙๖๐ ๘๗,๘๓๐ ๓๘,๙๘๐ ๕๖,๙๖๐ ๙๖,๖๒๐ 

 
 ๓. ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

 

ต าแหน่ง 

ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ.  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ร่าง) 
ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ... 

ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
ปฏิบัติงาน ๘,๓๔๐ ๒๔,๘๓๐ ๘,๓๔๐ ๒๗,๓๒๐ 

ช านาญงาน ๑๓,๒๕๐ ๔๕,๗๙๐ ๑๓,๒๕๐ ๕๐,๓๘๐ 

ช านาญงานพิเศษ ๒๐,๐๔๐ ๖๔,๗๘๐ ๒๐,๐๔๐ ๗๑,๒๗๐ 
 

๔. ต าแหน่งประเภทบริหาร   
 

ต าแหน่ง 

ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ.  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ร่าง) 
ขั้นต่ าขั้นสูงพนักงาน มอบ. พ.ศ. ... 

ขั้นต่ าชั่วคราว ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ าชั่วคราว ขั้นต่ า ขั้นสูง 

ผอ.กองหรือเทียบเท่า ๒๕,๘๒๐ ๓๔,๖๖๐ ๗๐,๓๒๐ ๒๕,๘๒๐ ๓๔,๖๖๐ ๗๗,๓๕๐ 

ผอ.ส านักงานอธิการบดี ๓๑,๗๒๐ ๔๒,๗๑๐ ๘๓,๑๕๐ ๓๑,๗๒๐ ๔๒,๗๑๐ ๙๑,๔๗๐ 
หรือเทียบเท่า 

   
   

   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
    ฯลฯ   ฯลฯ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม” 
 

/“ข้อ ๕… 



-๕- 
 

 
  “ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด” 
 

  “ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ฯลฯ   ฯลฯ” 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. เปรียบเทียบเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒. บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓. บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔. บัญชีเงินเดือนขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
๖. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่

บัญชี เงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 

   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคลเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง  การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
 

   คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

โดยศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  
๒. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบและหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือการต่อสัญญาจ้างของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  โดยศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบระบบการประเมินเพ่ือการต่อสัญญาจ้างจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า 
ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
/ทั้งนี้... 

 



-๖- 
 

  
 ๓.๒  พิจารณาก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนใน
แต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่อง
จากระเบียบวาระที่ ๓.๑  หากที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ณ วันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

กองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบหลักการการก าหนดฐานในการค านวณ 
และช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขอ
ส่งตารางฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑. ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ ส าหรับการ 
เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นการค านวณตามค าอธิบายในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 

   “ค่ากลาง (Mid Point)”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับหารด้วยสอง เพ่ือให้ได้
ตัวเลขที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ   

   “ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท แต่ละสายงาน  และแต่ละระดับ ตามที่ ก .พ.อ. 
ก าหนด โดยแบ่งออกเป็น  

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง  ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด  
กับค่ากลาง หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
กับค่ากลาง หารด้วยสอง 

   “ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึง 
ค่ากลาง หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.อ. ปรับให้สอดคล้องกับฐาน
ในการค านวณด้วย 
 ภายหลังจากค านวณตามค าอธิบายดังกล่าวข้างต้นจะท าให้ เพดานของช่วงเงินเดือน
ระดับบน ค่ากลาง (Mid Point)  ฐานในการค านวณระดับบนและระดับล่างสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนขั้นต่ า
ขั้นสูงใหม่ 

๒. ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ ส าหรับการ 
เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ เป็นการปรับเพ่ิมช่วงเงินเดือนในการเลื่อน
เงินเดือนขึ้นประมาณร้อยละ ๒ ของช่วงเงินเดือนเดิม  โดยที่ค่ากลาง (Mid Point)  ฐานในการค านวณระดับบน
และระดับล่างคงเดิม  
 

/ดังนั้น… 
 
 
 
 



-๗- 
 

 
 ดังนั้น  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการ
เพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยตามแนวทางเดียวกันกับข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
    ฯลฯ   ฯลฯ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม” 
 

  “ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสอนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด” 
 

  “ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ฯลฯ   ฯลฯ” 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ๑.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับ
การเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฐานในการค านวณฯ รอบการเพ่ิม
เงินเดือน ตั้งแต่  ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.  หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 ๓.  หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขอส่งตารางฐานในการ 
ค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  ๔.  วิธีคิดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและ
ระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  

 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาก าหนดฐานในการค านวณและช่วง
เงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

/มติที่ประชุม… 
 
 



-๘- 
 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเสนอ
อธิการบดีลงนามในประกาศเรื่องดังกล่าวต่อไป  
  

๓.๓  งบประมาณที่ใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอท่ีประชุมพิจารณา สืบเนื่อง 
จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการเรื่องการปรับเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยอนุโลมตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. 
ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และกรณี
เงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และให้น าค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่ใช้ในการเพ่ิมเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วจึงปรับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๔ ให้ด าเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้  

๑.  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๑.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการต าแหน่งอาจารย์ 
  ๑.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ 
  ๑.๓  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติ งานและ 
ระดับช านาญงาน 
  ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวท าให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 
   ๒. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑ ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือน
ตัน) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้น าค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว
จึงปรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๔  ในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวรวมกับเงินเดือนแล้วท าให้มี
เศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 

และมอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนองบประมาณส าหรับปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ ๔ ต่อ ก.บ.บ. ภายหลังจาก ก.บ.บ. มีมติก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน
ส าหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 
 

 เมื่อที่ประชุมมีมติก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง ฐานในการค านวณ ช่วงเงินเดือนส าหรับ
การเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๒ 
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ค านวณงบประมาณท่ีใช้ภายหลังจากการปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ซึ่งต้องด าเนินการแก้ไขค าสั่งเพิ่มเงินเดือนในแต่ละรอบตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 

/ณ วันที่ ๑… 
 
 



-๙- 
 

 
๑. ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒. ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๓. ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

ในการนี้  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเสนอประมาณการงบประมาณในเบื้องต้น  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
    ฯลฯ   ฯลฯ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม” 
  “ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสอนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด” 
  “ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ฯลฯ   ฯลฯ” 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ตารางท่ี ๑ ประมาณการงบประมาณส าหรับการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (กรณีใช้เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง และฐานในการค านวณฯเดิม) 

๒. ตารางท่ี ๒ ประมาณการงบประมาณส าหรับการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (กรณีเห็นชอบเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและฐานในการค านวณฯ 
ตามระเบียบวาระท่ี ๓.๒ – ๓.๓) 

  ๓.  หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่
บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

๕.  หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขอส่งตารางฐานในการ
ค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

/ประเด็น... 
 

 



-๑๐- 
 
 

 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณางบประมาณที่ใช้ในการปรับเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ทั้งนี้  ส่วนราชการภายในที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ให้ด าเนินการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

๓.๔ ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างลาป่วย ราย นายสมหมาย คงศิลา โดยอนุโลมตาม 
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ การป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้หารือกรณีการอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว ราย นายสมหมาย คงศิลา ลา
ป่วยและได้รับค่าจ้างในระหว่างลา โดยให้เหตุผลประกอบการพิจารณาว่า เนื่องจากนายสมหมาย คงศิลา มีอาการ
ปวดหลังและอาการดังกล่าวได้เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิบัติงานขนย้ายของเพ่ือเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติดังนี ้

๑. อนุญาตให้ลาป่วยตามใบรับรองแพทย์ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และให้มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าจ้างในระหว่างลาป่วยไม่เกิน ๑๕ วันท าการ ทั้งนี้ หากเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์แจ้งนายสมหมาย คงศิลา ด าเนินการตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยอนุโลม 

๒. หากนายสมหมาย คงศิลา เจ็บป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาเลิกจ้าง ตามข้อ ๑๖ (๕) และข้อ ๑๘ (๑) แห่งข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงได้เสนอขออนุมัติเลิกจ้าง นายสมหมาย  
คงศิลา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่ง ที่ ๒๕๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้เลิกจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ราย นายสมหมาย คงศิลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

ต่อมา วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมหมาย คงศิลา ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์     
ใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ .ศ. 
๒๕๔๖ โดยได้รายงานเหตุที่ได้รับอาการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นช่วงเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นาย
สมหมาย คงศิลา ได้ปฏิบัติหน้าที่ขนน้ าดื่มจากอาคารศูนย์อาหาร ไปยังอาคาร  เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ
ชนมพรรษา จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. รถยนต์บรรทุกเต๊นท์ของส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ได้ติดหล่มโคลนในสนามหญ้า ใกล้จุดขนน้ าดื่มที่นายสมหมาย  คงศิลา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ จึงได้เข้าช่วยดันรถบรรทุก
ดังกล่าว และได้มีอาการปวดหลังและเอว ตั้งแต่นั้นมา   ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงได้ไปพบแพทย์ ณ 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และได้พักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์ แต่อาการยังไม่ทุเลา จึงได้พบ
แพทย์อีกหลายครั้ง และได้พักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จนกระทั่งมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ราย นาย
สมหมาย คงศิลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

/ส านัก... 
 



-๑๑- 
 

 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงขออนุมัติให้นายสมหมาย คงศิลา ได้รับ
เงินเดือนในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อนึ่ง ตามความในข้อ ๖ (๕) (๕.๕) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายเงินรายได้ เพ่ือจัด
สวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็ บ
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี 
  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
“ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่าลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
“ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี

ลักษณะประจ า โดยไม่มีก าหนดเวลาตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้ 
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี

ลักษณะชั่วคราว และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ” 
 “ข้อ ๒๐ ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน  ๖๐ วัน

ท าการ แต่ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรจะให้ลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่
เกิน ๖๐ วันท าการ 

กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วย โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติปีหนึ่งไม่
เกิน ๘ วันท าการ เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ ๖ เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 
และในปีถัดไปลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ปี
หนึ่งไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

ให้น ากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการลา มาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม” 

 

๒. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ ประเภท

เงินเดือน แต่ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น” 

“มาตรา ๕ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับการสงเคราะห์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การ
ขอรับการสงเคราะห์ต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองตามความหมายของ กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ กับรายงานแสดงเหตุที่ต้องรับอันตรายหรือการป่วยเจ็บหรือ      ถูกประทุษร้ายนั้นด้วย” 

“มาตรา ๗ ในระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาล ถ้ารัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นสมควรจะให้
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายนั้นได้ลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการลาของข้าราชการก็ได้ และในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลา 
ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเต็ม” 

/๓. ระเบียบ... 



-๑๒- 
 

 
๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารและ

สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
“ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและสวัสดิการดังต่อไปนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ …. 
(๕) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการทั่วไป ได้แก่ …. 

(๕.๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ได้แก่  การจัด
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันอุบัติเหตุหมู่ การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยต่างๆ” 

“ข้อ ๗ วรรคสอง “การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๖ (๔) (๕) (๖) ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมตามควรแก่กรณี”” 

 
เอกสารประกอบการประชุม     
  ๑. หนังสือส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑/๒๖๑๙ ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอรับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เลิกจ้างชั่วคราว 
  ๓. หนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สิทธิ์พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๔. ใบส าคัญความเห็นแพทย์ ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
   
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างลาป่วย 
ราย นายสมหมาย คงศิลา โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือ
การบริหารและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้นายสมหมาย คงศิลา ได้รับเงินเดือนในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลาป่วย อัตรา
เงินเดือน ๘,๖๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  รวมวันลาทั้งสิ้น ๓  
เดือน ๑๖ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๕๕๕.๑๖ บาท ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สงเคราะหข์้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามความใน
ข้อ ๖ (๕) (๕.๕) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารและ
สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายเงินรายได้ เพื่อจัดสวัสดิ การเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
โดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมตาม
ควรแก่กรณี 

/๓.๕  การเปลี่ยน… 



-๑๓- 
 

 
   ๓.๕  การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายคีรีวัฒน์ 
(ประจักษ)์ จันทร์ตรี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ 
นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) จันทร์ตรี ขอยื่นอนุมัติเปลี่ยนต าแหน่ง ต่อคณะวิทยาศาสตร์ จากต าแหน่งเดิม ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ ขอเปลี่ยนเป็น ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๓๒๒๑ เมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่ขณะนั้นคณะวิทยาศาสตร์ไม่มีกรอบต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติยืมกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพ่ือน ามาใช้ในการเปลี่ยนต าแหน่งของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) 
ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๕๙๘๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ ได้พิจารณาเรื่อง
ขออนุมัติยืมกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ 
ก.บ.บ. พิจารณาว่าเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มีกรอบอัตราก าลังว่างมีเงินของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หากคณะ
วิทยาศาสตร์ประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งให้ส่งเหตุผลความจ าเป็นให้ ก.บ.บ. พิจารณาแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณากรอบส าหรับการเปลี่ยนต าแหน่งเพิ่มเติม 

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ส่งเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติ
เปลี่ยนต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์และแจ้งว่าได้รับการอนุมัติให้ยืมกรอบต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ จ านวน ๑ อัตราจาก
ส านักวิทยบริการ เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ความละเอียดตามบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ ศธ 
๐๕๒๙.๗.๑/๑๔๘๙๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ พิจารณาเรื่อง ขอ
อนุมัติยืมกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มติที่ประชุม มีดังนี้ 

(๑) เห็นชอบเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
(๒) เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือ

พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) จากต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 

(๓) ส าหรับกรอบอัตราก าลังในการเปลี่ยนต าแหน่ง ให้กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ
ข้อมูลของอัตราก าลังที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาจัดสรร ให้คณะ
วิทยาศาสตร์ 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ ๗๑๑/๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ มีมติให้คณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้งคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือแจ้งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ)์ ว่าหากประสงค์ขอเปลี่ยนต าแหน่งให้
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
หากพ้นก าหนดบุคคลดังกล่าวไม่ส่งเอกสารประกอบการประเมิน ให้คณะท าหนังสือขอยุติเรื่องต่อมหาวิทยาลัย และ
น าเสนอ ก.บ.บ. พิจารณา 

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) จัดส่งเอกสารและผลงานเพื่อขอ
เปลี่ยนต าแหน่ง ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ๐๕๒๙.๗.๑/๑๕๘๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

/วันที่ ๒๓... 
 



-๑๔- 
 

 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลประเมินและเห็นชอบการเปลี่ยนต าแหน่งของนาย
คีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ก.บ.บ. มีความเห็นว่า เพ่ือเป็นการ
เยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแนวทางที่ ๑ คือ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิม (ระบบบริหารงานบุคคลเดิม) เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่ม
ลักษณะงานก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ จะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้  

(๑) ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
(๒) ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเดือนขั้นสองกว่าเดิมตามระดับต าแหน่ง 
(๓) ปรับเข้าสู่ระบบการจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๓ ด ารงต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
และเงินเดือนตามระบบการบริหารงานบุคคลเดิม) 

ทั้งนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ หารือสกอ. โดยล าดับเหตุการณ์ ชี้แจงสาเหตุของความล่าช้า
ของการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และการด าเนินการ  หาก สกอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าด าเนินการได้ มหาวิทยาลัยจะ
ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แก่หาก สกอ. พิจารณาแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ให้สอบถามเจ้าตัวว่า
ประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่ 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ ได้หารือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการฯ รายนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) โดยล าดับเหตุการณ์
ด าเนินงาน และมีประเด็นขอหารือ ได้แก่ ๑) กรอบของต าแหน่ง ๒) หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่ง ๓) วันที่อนุมัติให้เปลี่ยนต าแหน่ง ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๓๕๗ วันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๗ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบข้อหารือ กรณี 
การเปลี่ยนต าแหน่งฯ ราย นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) สาระส าคัญโดยสรุปมีดังนี้ 

การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ ต้องเป็นไปตามกรอบของต าแหน่งฯ การ
เปลี่ยนต าแหน่งท าได้ทุกกรณี ทั้งต าแหน่งที่มีคนครอง ต าแหน่งว่างมีเงินและไม่มีเงิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด โดยกรณีการเปลี่ยนระดับต าแหน่งให้เปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบของสายงาน คือ ระดับ ๓-๖ ทั้งนี้ 
หากมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอเปลี่ยนต าแหน่ง โดยได้ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งไว้แล้วก่อนวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ ก.พ.อ. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ 
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดไว้ตามระบบการ
บริหารงานบุคคลเดิม แต่หากเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งไว้ก่อนวันดังกล่าว และ
กระบวนการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ 
 เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในคณะ
วิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดส านักวิทยบริการ เป็น ต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ และตัดโอนต าแหน่งมาคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบ ๓-๖) และยังไม่ได้มีการ
วิเคราะห์และประเมินค่างานของต าแหน่งเพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับ ๘) 
ดังนั้น ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยยังไม่มีกรอบต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ช านาญการ 
แต่อย่างใด หากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งและก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวต่อไป  
 

          /มหาวิทยาลัย... 



-๑๕- 
 

 
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งข้อบังคับข้อ ๑๖ ได้ก าหนดไว้
สอดคล้องกันว่า ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผล
บังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ความละเอียดหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย  นายคีรีวัฒน์ฯ 
(ประจักษ์) และพิจารณาการตอบข้อหารือ ของ สกอ. ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. ให้แจ้งความเห็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้  นายคีรีวัฒน์ฯ 

(ประจักษ์) ทราบ 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะวิทยาศาสตร์ทราบถึงการตอบ

ข้อหารือของ สกอ. และมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องเปลี่ยน
ต าแหน่งรายนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) และขอให้แจ้งนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) พิจารณาหากยังประสงค์จะเปลี่ยน
ประเภทต าแหน่งและชื่อต าแหน่ง โปรดแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียด
ตามบันทึกข้อความที ่ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๓๒๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์แจ้ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) พิจารณา
ว่าตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมติการตอบข้อหารือของ สกอ. และมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ยังคงประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งหรือไม่ และขอให้แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๕๗๔๐๙ 
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์แจ้งกองการเจ้าหน้าที่เ พ่ือทราบว่า  
นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง และชื่อต าแหน่ง 
ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑/๖๑๐๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ขอร้องทุกข์เกี่ยวกับความล่าช้า
ในการปรับเปลี่ยนต าแหน่งต่ออธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  โดยให้พิจารณา
ทบทวนและย้อนไปถึงมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่มีมาก่อนแล้วนับแต่วันที่ยื่นขอปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
เพ่ือให้ความเป็นธรรมและเป็นการเยียวยาให้กับนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิม (ระบบบริหารงานบุคคลเดิม) เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่ม
ลักษณะงานก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ และพิจารณาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  

๑. ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
๒. ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนขั้นสูงกว่าเดิมตามระดับ

ต าแหน่ง 
๓. ปรับเข้าสู่ระบบการจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๓ ด ารงต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
และเงินเดือนตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม 

 
/อนึ่ง… 

 



-๑๖- 
 

 
อนึ่ง หากมติเป็นประการใด ควรน าเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เนื่องจากตามมติ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า เนื่องจาก
บทเฉพาะกาลของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้ผู้ที่ยื่นขอ
เปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยนระดับต าแหน่งก่อนข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ สรุปรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยน
ระดับต าแหน่งว่า ถึงขั้นตอนใด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมว่าก าหนดไว้อย่างไร และวิเคราะห์ว่า ผู้ที่ยื่นเรื่องนั้น
เข้าสู่กระบวนการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยนระดับต าแหน่งหรือยัง  เพ่ือยื่นขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดิม  

ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ กองการเจ้าหน้าที่เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา  และ
อธิการบดีเห็นชอบตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็น และ
มอบให้แจ้งผลการพิจารณาให้นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ทราบ ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
๐๕๒๙.๒.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓ 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ทราบ
และพิจารณา ดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนต าแหน่งฯ ของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ (หลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิม) ซึ่งการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง ฯลฯ ของข้าราชการ ฯลฯ ต้องเป็นไปตามกรอบของ
ต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวนของข้าราชการที่พึงมีฯ ตามข้อ ๑ ของประกาศฯ และการเปลี่ยน
ระดับต าแหน่งของข้าราชการฯ ให้เปลี่ยนระดับต าแหน่งได้ไม่ต่ าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน ตามข้อ ๓ 
(๑) ของประกาศฯ  

... 
๒. นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตอบข้อหารือ โดย

สรุปว่า การปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ (ระบบเดิม) คณะต้องมีกรอบของต าแหน่งที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บังคับใช้ (ระบบใหม่)เพ่ือใช้
ในการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ (ระดับ ๓-๖) และหากจะก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ ๘ คณะต้องมีการ
วิเคราะห์และประเมินค่างานของต าแหน่งเพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ซึ่งกรณี 
ของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังไม่มีกรอบนักวิทยาศาสตร์(ระดับ ๓-๖) และยังไม่มี
การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ความละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 
๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๓. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ ลง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ระบบเดิม) ความในข้อ ๓ (๑) ของประกาศฯ ก าหนดว่า “การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง
ของข้าราชการฯ ให้เปลี่ยนระดับต าแหน่งได้ไม่ต่ าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน” โดยการเปลี่ยน
ต าแหน่ง และระดับของต าแหน่ง จากเดิม ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสายงานที่คุณวุฒิแรกบรรจุ
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสายงานที่คุณวุฒิแรกบรรจุระดับปริญญาตรีสามารถเปลี่ยน
ระดับต าแหน่งได้ไม่ต่ าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน (ระดับ ๓-๖) 

... 



-๑๗- 
 

 
ข้อเสนอที่แจ้งให้นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เพื่อพิจารณา 
๑. กองการเจ้าหน้าที่ได้ พิจารณาว่าประสงค์ที่จะเปลี่ยนต าแหน่งตามประกาศ ก .พ.อ. 

เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ระบบเดิม) หรือไม่
อย่างไร โดย ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบผลการประเมินฯ 
และ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตาม
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ซึ่งท่านจะสามารถเปลี่ยนต าแหน่ง เดิม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๖ ระดับ ๖ และมีอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราขั้นสูงของระดับต าแหน่ง 
รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เมื่อปรับเข้าสู่ระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ (ระบบแท่ง) 
จะด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ช านาญการ  

 ส าหรับกรอบของต าแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่จะร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จะน าเสนอ
ขอก าหนดกรอบของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ระดับ ๓-๖) ต่อ ก.บ.บ. และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ โดยให้มีผล
บังคับใช้ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  

 ทั้งนี้ โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนต าแหน่งหรือไม่เปลี่ยนต าแหน่งต่อกอง
การเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพ้นก าหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่ง
และให้ยุติเรื่อง 

หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นธรรม ท่านมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ภายใน ๓๐ นับแต่วันได้รับแจ้งเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ โดยท า
เป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และในหนั งสือให้แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลในการร้องทุกข์ให้เห็นว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาอย่างไร หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนอย่างไร และลงลายมือชื่อ
และที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑  

ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔ 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ได้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาว่า 
“กระผมได้ด าเนินตามขั้นตอนครบถ้วนทุกกระบวนการในการขอเปลี่ยนต าแหน่งแล้ว และมีการประเมินเสร็จสิ้น
เรียบร้อย ตามละเอียดที่ทราบแล้วนั้น ซึ่งคงเหลือแต่น าเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไปเท่านั้น กระผมขอขอบพระคุณส าหรับความห่วงใย มา ณ ที่นี้” ความละเอียดตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๙๑๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕ 

ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่  
ตามที่นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เสนอว่า “... คงเหลือแต่น าเรื่องดังกล่าวเสนอสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไปเท่านั้น...” ประกอบกับ การขอร้องทุกข์เกี่ยวกับ
ความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนต าแหน่งต่ออธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ว่า “...อนึ่ง 
หากมติเป็นประการใด ควรน าเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เนื่องจากตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า เนื่องจากบทเฉพาะกาลของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัด
โอนต าแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้ผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือ 
 

/เปลี่ยนระดับ... 
 



-๑๘- 
 
 

เปลี่ยนระดับต าแหน่งก่อนข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงมอบหมายให้กองการ
เจ้าหน้าที่ สรุปรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยนระดับต าแหน่งว่า ถึงขั้นตอนใด 
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมว่าก าหนดไว้อย่างไร และวิเคราะห์ว่า ผู้ที่ยื่นเรื่องนั้นเข้าสู่กระบวนการขอเปลี่ยน
ประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยนระดับต าแหน่งหรือยัง เพื่อยื่นขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการเดิม” ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เอกสาร
ประกอบการประชุม หมายเลข ๒ นั้น  

บทเฉพาะกาลของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยออกตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไม่น ามาบังคับใช้กรณีการเปลี่ยนต าแหน่ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ)์ แต่อย่างใด 

ดังนั้น หากพิจารณาให้ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เปลี่ยนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเดิม กล่าวคือ ปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ  
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น จากการตอบข้อหารือของ สกอ. คณะต้องมีกรอบของต าแหน่งที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ (วันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
บังคับใช้ (ระบบใหม่)) เพ่ือใช้ในการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ (ระดับ ๓-๖) และหากจะก าหนดต าแหน่ง
เป็นระดับ ๘ คณะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินค่างานของต าแหน่งเพ่ือก าหนดกรอบระดับต าแหน่งเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

อีกทั้ง จากการตอบข้อหารือของ สกอ. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนดจะสามารถเปลี่ยนต าแหน่งและระดับของต าแหน่งได้ไม่เกินระดับควบ (ระดับ ๓-๖) เท่านั้น ซึ่งจะ
ท าให้นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ)์ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ขอ ดังนี้  

๑. ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
๒. ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนขั้นสูงกว่าเดิมตามระดับต าแหน่ง 
๓. ปรับเข้าสู่ระบบการจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๓ ด ารงต าแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
และเงินเดือนตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม 

 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ข้อ ๑ การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง ฯลฯ ของข้าราชการ ฯลฯ ต้องเป็นไปตามกรอบของ
ต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวนของข้าราชการที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ฯลฯ 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
ข้อ ๓ การเปลี่ยนระดับต าแหน่งข้าราชการฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้เปลี่ยนระดับต าแหน่งได้ไม่ต่ าหรือสูงกว่าระดับควบของแต่ละสายงาน 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

ข้อ ๑ การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการฯ ต้อง
เป็นไปตามกรอบของต าแหน่ง เงินเดือน และจ านวนของข้าราชการที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และ
ความประหยัด 



-๑๙- 
 

 
ข้อ ๒ การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งข้าราชการฯ ให้ท า

ได้กรณีเป็นต าแหน่งต าแหน่งว่างมีเงิน และต าแหน่งที่มีคนครอง ดังนี้ 
(๑) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง  

(ก) การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในต าแหน่งประเภทเดียวกัน ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรั บ
ต าแหน่งตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน 

(ข) การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ด ารงต าแหน่งในระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้น ๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้น ๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของต าแหน่ง 

   ฯลฯ    ฯลฯ 
 

เอกสารประกอบการประชุม     
๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๒. บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๓. บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
๔. บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
๕. บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๙๑๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  

 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยุติเรื่องการขอเปลี่ยนต าแหน่ง และ

ระดับต าแหน่งของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) จากต าแหน่งเดิม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ 
ขอเปลี่ยนเป็น ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ เนื่องจาก นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ส่งบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๙๑๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๙ นั้น พบว่า 

(๑) ระยะเวลาการตอบหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ของ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) ที่ขอให้แจ้งความ
ประสงค์ที่จะเปลี่ยนต าแหน่งหรือไม่เปลี่ยนต าแหน่ง ประมาณ ๒๔ วัน ซึ่งเกินระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่ได้รับเรื่อง) โดยหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ระบุไว้ชัดเจนว่า หากพ้นก าหนดจะถือว่า  นายคีรีวัฒน์ 
(ประจักษ์) ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งและให้ยุติเรื่อง   

(๒) ตามบันทึกข้อความดังกล่าว นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) ไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือไม่เปลี่ยนต าแหน่ง ดังนั้น จึงไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

(๓) การที่ นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เสนอว่า ควรน าเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คือ บทเฉพาะกาล
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการ
ตัดโอนต าแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฯลฯ นั้น ข้อบังคับฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไม่ได้น ามาบังคับใช้กรณีการเปลี่ยนต าแหน่ง นายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) 
แต่อย่างใด 

 
มติที่ประชุม  ยืนยันตามมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
และเห็นชอบให้ยุติเรื่องการขอเปลี่ยนต าแหน่งและระดับต าแหน่งของ นายคีรีวัฒน์ (ประจักษ์) จันทร์ตรี และให้
แจ้งคณะวิทยาศาสตร์ และนายคีรีวัฒน์ฯ (ประจักษ์) เพื่อทราบมติ ก.บ.บ.  

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 



-๒๐- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา   
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย 
บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายจักรพันธ์ แสงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์  ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (สัปดาห์ละ ๗ ชั่วโมง) ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

๒. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายอดุลย์เดช ไศลบาท พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชา Chemistry (Occupational Health) ณ School of 
Engineering and Physical Science, Heriot-Watt University ประเทศสกอตแลนด์ ด้วยทุนระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 
 ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคลทั้ง ๒ ราย  ลาศึกษาตามที่คณะต้นสังกัดเสนอ   

 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
  ๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 ๓.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  
๒๕๔๘  มีมติก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงานมหาวิทยาลัย   
ไว้ดังนี้ 
   -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยไม่ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
    -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/๔.๒  พนักงาน... 
 
 



-๒๑- 
 

 
 ๔.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด วันที่อนุมัติให้ลาออก หมายเหตุ 
 

๑ 
เงินงบประมาณ 
นางนีลนารา  
ศรีส าราญ 

 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงานเลขานุการ  
คณะเภสัชศาสตร์ 
 

 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  
(ตามค าสั่งที่ ๓๒๙๕/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 
เพ่ือดูแลมารดา 

 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
  ๔.๓  ผลการประเมินปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานครบสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ และอยู่ในเกณฑ์ต่อสัญญาจ้าง ๕ ปี จ านวน ๑๑๐ คน และจ้างต่อจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ 
(กรณมีีระยะเวลาการจ้างรวม ๑๓ ปี) จ านวน ๔๗ คน  
  บัดนี้  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ประจ าส่วนราชการ ได้
ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีต่อสัญญาจ้าง ๕ ปี 
 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ยื่นเพื่อขอรับการประเมินฯ ผ่านการประเมินฯ 
วิชาการ (คน) สนับสนุน (คน) รวม (คน) 

๑. ส านักงานอธิการบดี ๐ ๑๔ ๑๔ 
๒. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๐ ๓ ๓ 
๓. ส านักวิทยบริการ ๐ ๒ ๒ 
๔. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ๐ ๑ ๑ 
๕. คณะเกษตรศาสตร์ ๓ ๐ ๓ 
๖. คณะวิทยาศาสตร์ ๘ ๕ ๑๓ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ ๔ ๖ 
๘. คณะเภสัชศาสตร ์ ๕ ๕ ๑๐ 
๙. คณะพยาบาลศาสตร์ ๓ ๖ ๙ 

 



-๒๒- 
 

 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ยื่นเพื่อขอรับการประเมินฯ ผ่านการประเมินฯ 
วิชาการ (คน) สนับสนุน (คน) รวม (คน) 

๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๕ ๑๐ ๑๕ 
๑๑. คณะศิลปศาสตร์ ๑๒ ๒ ๑๔ 
๑๒. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๐ ๒ ๒ 
๑๓. คณะนิติศาสตร ์ ๐ ๐ ๐ 
๑๔. คณะบริหารศาสตร ์ ๕ ๔ ๙ 
๑๕. คณะรัฐศาสตร์ ๙ ๐ ๙ 

รวมทั้งหมด ๕๒ ๕๘ ๑๑๐ 
 
 
๒. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีจ้างต่อจนถึงวันครบ
เกษียณอายุราชการ 
 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ยื่นเพื่อขอรับการประเมินฯ ผลการประเมินฯ 

วิชาการ (คน) สนับสนุน (คน) ผ่าน (คน) 
ไม่ผ่าน 
(คน) 

๑. ส านักงานอธิการบดี ๐ ๘ ๗ ๑ 
๒. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓. ส านักวิทยบริการ ๐ ๒ ๒ ๐ 
๔. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๕. คณะเกษตรศาสตร์ ๕ ๑ ๖ ๐ 
๖. คณะวิทยาศาสตร์ ๑ ๒ ๓ ๐ 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓ ๑ ๔ ๐ 
๘. คณะเภสัชศาสตร ์ ๓ ๐ ๓ ๐ 
๙. คณะพยาบาลศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑ ๐ ๑ ๐ 
๑๑. คณะศิลปศาสตร์ ๗ ๐ ๗ ๐ 
๑๒. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๓. คณะนิติศาสตร ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๑๔. คณะบริหารศาสตร ์ ๑๐ ๒ ๑๒ ๐ 
๑๕. คณะรัฐศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมทั้งหมด ๓๐ ๑๖ ๔๕ ๑ 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จะปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างเดิมท่ีเหลืออยู่ และสามารถยื่นเอกสารเพ่ือขอรับการประเมินได้ในปีงบประมาณถัดไป  

/มติที่ประชุม.. 
 



-๒๓- 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
                             ๔.๔  ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ 
เพื่อบริหารส าหรับการเลื่อนหรือเพิ่มเงินเดือนบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบการ
บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการบริหารวงเงินเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น   

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่
กันไว้เพ่ือบริหารส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองการเจ้าหน้าที่
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารส าหรับการเลื่อนหรือ
เพิ่มเงินเดือนบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ หรือเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละรอบ 
ให้กันเงินไว้เพ่ือบริหารไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕  ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 
วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี 

๒. อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินที่กันไว้ในข้อ ๑ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
๒.๑  ใช้ส าหรับปัดเศษสิบจ านวนเงินเดือนที่ได้รับเลื่อนให้กับข้าราชการฯ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร และจ้างด้วยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ซึ่งไม่รวมถึงพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่ส านักงานงบประมาณจัดสรรให้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มแพทย์ 
สาธารณสุข และพยาบาล เป็นต้น 

๒.๒  ใช้ส าหรับเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี
ที่อธิการบดีเห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรายนั้นไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม   

๒.๓  ใช้ส าหรับเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี
มีค าสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการภายในอื่น ซึ่งการปฏิบัติราชการนั้นเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายใน 

๒.๔  ใช้ส าหรับเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี
มีค าสั่งหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากหน้าที่หลัก  และการ
ปฏิบัติงานนั้นเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการภายใน  

๒.๕  ใช้ส าหรับเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมให้แก่ข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่
ได้รับรางวัล หรือมีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจพิจารณาประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เพ่ิมเติมได ้

อนึ่ง ส าหรับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยให้ชะลอการเพ่ิมเงินเดือนไปก่อน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้เห็นชอบใน
หลักการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐาน 

/เงินเดือน... 



-๒๔- 
 

 
เงินเดือน วงเงินในการเพิ่มเงินเดือน และฐานในการค านวณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน และอธิการบดีจึงมีความเห็นให้ คณะ/
หน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการไปก่อน เมื่อด าเนินการปรับเงินเดือนเพ่ิมร้อยละ ๔ และแก้ไขค าสั่งที่
เกี่ยวข้องแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนต่อไป  

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อ
บริหารส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อ
บริหารส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๕  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการ  
  ๔.๕.๑ รองศาสตราจารย์ประณีต  งามเสน่ห์ 

 ๔.๕.๒  รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ์ 
 ๔.๕.๓  รองศาสตราจารย์อภิชัย  ศิวประภากร 

 
-ลับ- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย  ความเรียบร้อยและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 



-๒๕- 
 

 
 

หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่ 
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
(๖) มีผลการศึกษาและอายุ ดังนี้ 
มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี 
ส าหรับการขอรับทุนปริญญาเอก กรณีผู้สมัครขอรับ
ทุนปริญญาเอกที่มีอายุเกินหรือมีผลการศึกษาต่ ากว่า
ที่ ก าหนด ให้ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเป็นรายกรณี  

ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
(๖) มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี และมีผลการศึกษาและ

เอกสารประกอบการพิจารณา ตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ 
(ก) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ หรือ 
(ข) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าปริญญาโท ตั้งแต่ ๓.๒๕ – ๓.๔๙ และ      มี
ผลงานวิจัย (โดยผู้สมัครจะต้องเป็นชื่อแรก/ผู้ด าเนินการ
หลัก) ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย
ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในช่วงปฏิบัติราชการ ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน 
การให้ทุนเพ่ือไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

ของรัฐในประเทศ ให้ตามระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร แต่ไม่เกิน ๔ ปี ในระดับปริญญาเอก โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดสรรทุนการศึกษาเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

(๑) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าหนังสือและต ารา และค่าบริการในการ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจ่ายปีละ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

(๓) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้ง
เดียว ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด 

(ค) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าปริญญาโท ต่ ากว่า ๓.๒๕ และมีผลงานวิจัย 
(โดยผู้สมัครจะต้องเป็นชื่อแรก/ผู้ด าเนินการหลัก) ซึ่งไม่
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยดังกล่าว
ได้ รั บการตี พิม พ์ ในช่ ว งปฏิบั ติ ร าชการ   ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ย้อนหลัง ๖ รอบการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

กรณีผู้สมัครขอรับทุนที่มีอายุเกินที่ก าหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาเป็น
รายกรณ ี

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน 
การให้ทุน เ พ่ือไปศึกษาระดับปริญญาเอกใน

สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐภายในประเทศ ให้ตาม
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
และกรณีมีการขอขยายระยะเวลาการรับทุนให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในข้อ ๔ (๑๐) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
จัดสรรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

(๑) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจ านวน
ที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าหนังสือและต ารา และค่าบริการในการ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจ่ายปีละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

(๓) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว 
ตามท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 

 
 
 
 



-๒๖- 
 

  
เอกสารประกอบการประชุม     
  ๑. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๓๒๗๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอ
อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๓๓๑๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอ
บรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

  คณะกรรมการได้อภิปรายและมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับเดิมมี
ความเหมาะสมแล้ว  จึงเห็นควรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการตามประกาศฉบับเดิม 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ คือให้
ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 
๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียม 

วีซ่าและใบอนุญาตท างานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์  พ.ศ. .... 
 

คณบดีคณะบริหารศาสตร์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  เพ่ือเป็นสวัสดิการและสร้าง 
แรงจูงในในการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ คณะกรรมการประจ า
คณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเห็นชอบให้ขออนุมัติออก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตท างานของลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ได้ในจ านวนที่จ่ายตามจริง แต่ไม่
เกินปีงบประมาณละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 /ข้อกฎหมาย... 
 
 



-๒๗- 
 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  “ข้อ ๗ การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ  
  ๗.๑ เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้ส ารองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาฐานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ที่เหลือให้ใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้ .... 
   ๗.๑.๕ เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ 
    ฯลฯ     ฯลฯ 
  ๗.๕ เงินทุนคณะให้ใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๗.๕.๑ เพ่ือการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
   ๗.๕.๒ เพ่ือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   ๗.๕.๓ เพ่ือการบริหาร”   

 

เอกสารประกอบการประชุม     
  ๑. หนังสือคณะบริหารศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๗๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอ
เสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตท างานของ
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตท างานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการได้อภิปรายและมีความเห็นดังนี้ 
๑. เห็นควรจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 

ของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศเป็นเกณฑ์กลางใช้ร่วมกัน 
๒. เห็นควรเสนอเรื่องประกาศดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ 

พิจารณา เนื่องจากเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  

          
๕.๓ ขออนุมัติปรับวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสาวกัลย์ชิญาภัท  

อริยเชาว์กุล (กัญญ์จนา  นึกดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา นางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล (กัญญ์จนา นึกดี) ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ต าแหน่ง ๔๑๑ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
อัตราเงินเดือน ๒๐,๖๖๐.-บาท จาก คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา เป็น the doctoral degree 
in Biology, Health, and Biotechnology with a specialization in Microbiology จาก University of Paul 
Sabatier (Toulouse III)  สาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘  (บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑/๔๗๙๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/
๕๓๙๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) เอกสารประกอบการประชุม ๑ 



-๒๘- 
 

 
   ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   ๑. นางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล (กัญญ์จนา นึกดี)  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท – เอก ณ University of Paul Sabatier (Toulouse III) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนประเภท ๑ก) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เอกสาร
ประกอบการประชุม ๔.๒ 
   ๒. รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ และยื่นหลักฐานการส าเร็จการศึกษาต่องานบริหาร
บุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑ 
   ๓.  เนื่องจากส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้มอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคุณวุฒิได้เอง กองการเจ้าหน้าที่ จึงรวบรวม
หลักฐานการขอพิจารณาคุณวุฒิที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการเทียบคุณวุฒิปริญญาเอก จาก 
Université Paul Sabatier-Toulouse III สาธารณรัฐฝรั่งเศส ของนางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล (กัญญ์จนา 
นึกดี) เป็นคุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบการประชุม ๔.๓ 
   ข้อมูลของผู้ขอปรับวุฒิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ  ต า ม ห นั ง สื อ ท บ ว ง 
มหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิ มีดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อมูลของผู้ขอปรับวุฒิ 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิการก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของ
ข้าราชการ ซึ่งด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๑ (ก) แห่งกฎ
ทบวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๑๙) ให้พิจารณาดังนี้ 
๑. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา 
คณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส านัก   
๒. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาหรือศึกษานอกเวลา
ราชการหรือได้รับคุณวุฒินั้นๆ มาก่อนบรรจุเข้ารับ
ราชการ 
   

๑. มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นางสาวกัลย์ชิญาภัท  อริยะเชาว์-
กุล (กัญญ์จนา นึกดี ) ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท – เอก ณ University of Paul Sabatier 
(Toulouse III) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนประเภท ๑ก)  
เอกสารประกอบการประชุม ๔.๒ 

(๒ )  คุณวุฒิที่ จ ะยื่ นขอปรับคุณวุฒิต้ อ ง เป็นคุณวุฒิที่ 
ก.พ.รับรอง 
 

๒. เป็นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองวิทยฐานะ เอกสาร
ประกอบการประชุม ๔.๕ 

(๓) ต้องได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรณีได้รับ
คุณวุฒิก่อนประกาศนี้ให้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
ประโยชน์ที่ส่วนราชการภายในได้รับเป็นส าคัญ 
 

๓. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ณ ตา่งประเทศ  
(ค าสั่งมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔/๒๕๕๒ ลว. ๖ มกราคม  
๒๕๕๒) 
 

 
 
 
 



-๒๙- 
 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อมูลของผู้ขอปรับวุฒิ 
(๔) เงินเดือน ณ วันที่ยื่นขอปรับวุฒิต้องไม่เกินเงินเดือนขั้น
แรกบรรจุตามคุณวุฒิของวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น กรณีในวันที่
ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเงินเดือนต่ ากว่าคุณวุฒิแรกบรรจุ ให้
ได้รับเงินเดือนเท่ากับคุณวุฒิแรกบรรจุ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
: อัตราเงินเดือนปริญญาเอก =  ๒๑,๐๐๐.-บาท  
 

๔. อัตราเงินเดือน ณ วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙  เท่ากับ 
๒๐,๖๖๐.-บาท ซึ่งไม่เกินอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 
 

วันที่ได้รับการปรับวุฒิ 
ก าหนดวันก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้ 
๑. กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาและได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น
ก่อนวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้
ก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่มา
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
  

วันที่ได้รับการปรับวุฒิ คือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เป็นไปตามข้อ ๑ และ ๓ ดังนี้ 
- ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๔  
มกราคม ๒๕๕๙ 
- ยื่นขอปรับวุฒิต่องานบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

๒. กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา และกลับมารายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าส าเร็จ
การศึกษา ให้ก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่ส าเร็จการศึกษา 
๓. ผู้ประสงค์จะขอก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
จะต้องเสนอเรื่ องให้หน่วยงานการเจ้ าหน้าที่ ของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณา ภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือภายใน         
๖๐ วัน นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา หากเสนอเรื่องขอ
ก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ เกินก าหนดเวลา
ดังกล่าวให้ก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ได้รับเรื่อง      
 

 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  ๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  

/ผลการพิจารณา... 
 



-๓๐- 
 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
  - คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  

 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. บันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑/๔๗๙๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. บันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๕๓๙๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๓. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๐๖๔๕ ลงวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๙ 
  ๔. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ 
  ๕. รายชื่อสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองวิทยฐานะจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  ๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาขออนุมัติปรับวุฒิ  
นางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล (กัญญ์จนา นึกดี ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ต าแหน่ง ๔๑๑ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  
  จาก คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา อัตราเงินเดือน ๒๐,๖๖๐.-บาท  
  เป็น the doctoral degree in Biology, Health, and Biotechnology (Microbiology) อัตรา
เงินเดือน ๒๑,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้ปรับวุฒิ เป็น le doctorat Biologic, sante, biotechnologies 
(Microbiologie)  อัตราเงินเดือน  ๒๑,๐๐๐.- บาท  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 
 

๕.๔.๑ ขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อ 
เวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์ปราณีต งามเสน่ห์ 
 

-ลับ- 
 

๕.๔.๒ ขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อ
เวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ์ 

 
-ลับ- 

 

๕.๔.๓ ขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อ 
เวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร 
 

-ลับ- 
 
 



-๓๑- 
 

 
   ๕.๕  ผลการประเมินผลงานต าแหน่งระดับช านาญการ และช านาญงาน จ านวน ๑๐ ราย 
 

-ลับ- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ส าหรับคณะรัฐศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตาม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  มีมติดังนี้ 

๑. อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๕ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๕,๐๐๑,๘๔๐ บาท และประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ที่มีสัญญาจ้าง จ านวน ๑๔ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการด าเนินงานกับคณะวิชาต่างๆ เพ่ือจัดท าบัญชี
รายชื่อสาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ
อ่ืนๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี เสนอท าความตกลง
ไปยังกระทรวงการคลังต่อไป 

๓. เห็นชอบให้น างบประมาณที่คงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น  ให้คงยอดงบประมาณ
ไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพ่ิมเติม ให้เสนอเรื่องไปยัง
กองแผนงาน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับ
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  จ านวน ๑ ราย คือ นางสาวกาญจนา  
ทองทั่ว อัตราเงินเดือน ๒๖,๔๘๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗,๗๖๐ บาท 

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ที่มีสัญญาจ้างเพ่ิมเติม จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
อัตรา

เงินเดือน 
ระยะเวลาจ้าง 

งบประมาณ 
ในการจ้าง 

รวม
งบประมาณ
ในการจ้าง 

๑ Mr.David Sims ผู้สอน ๒๕,๕๓๐ ๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๙ (๑๒ เดือน) 

๓๐๖,๓๖๐  
๖๙๖,๔๘๐ 

๒ Dr.Michael 
H.Nelson 

ผู้เชี่ยวชาญ ๓๒,๕๑๐ ๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๙ (๑๒ เดือน) 

๓๙๐,๑๒๐ 

 
 

/เนื่องจาก... 
 



-๓๒- 
 

 
เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์มีความขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองภาค

ประชาชน (Political Engagement)  และด้านสังคมวิทยา (Sociology)   รวมทั้งสอนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทาง
สังคมของมนุษย์ กลุ่มคน และสังคม กฎเกณฑ์ และกระบวนการทางสังคม ที่ยึดเหนี่ยวหรือแบ่งแยกผู้คน ทั้งในสภาวะ
ที่เป็นปัจเจก และในฐานะของสมาชิกของสมาคม กลุ่มหรือสถาบัน ในมุมมองของต่างประเทศ และใช้การสอน
ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาเป็นสิ่งส าคัญของคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ทั้งนี้ กองแผนงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อที่คณะรัฐศาสตร์เสนอ พบว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้ างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของกระทรวงการคลัง  และมีภาระงานสอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประเภทการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของคณะรัฐศาสตร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 
 
ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง   

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

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์  

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/อธิการบดี 
   -  อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

๑. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   ในการประชุมครั้งที่  
๑๔/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
   ๒. ส าเนาบันทึกข้อความ คณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๕๑๙๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน  
๒๕๕๙  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 
   ๓. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างชั่วคราว ที่ขอจ้างจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ส าหรับคณะรัฐศาสตร์ (เพ่ิมเติม)   รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓ 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว  เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะรัฐศาสตร์    

 
มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 

๖.๒ ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตาม 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๒๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ราย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิ
พินิจธรรม เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น 

เนื่องจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เป็นบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี 
ดังนั้น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้าง จึงเป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งความในข้อ ๖ ของข้อบังคับฉบับนี้ 
ก าหนดว่า การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ 
ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัยให้
ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน  ๖๕ ปี หรือไม่ และข้อ ๗ แห่ง
ข้อบังคับดังกล่าวก าหนดว่า การจ้างบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท าสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาตามค าสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับเดียวกัน ก าหนดให้หน่วยงานมีความประสงค์จะ
จ้างบุคคลตาม ข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้างรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  
สุทธิพินิจธรรม เพ่ือเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙   ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๘๕,๙๓๕ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้า
ร้อยสามสิบห้าสิบบาทถ้วน) 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
    ฯลฯ   ฯลฯ 

/“พนักงาน... 
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“พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
โดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยด้วย” 

“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 สิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” 

“ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพื่อด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้
ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่” 

“ข้อ ๗  การจ้างบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท าสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาตามค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน” 

“ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 

“ข้อ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ     
ให้ท าสัญญาจ้างตามข้อ ๖ นับตั้งแต่วันเริ่มด ารงต าแหน่ง” 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ข้ึนไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

“ข้อ ๒  ในประกาศนี ้
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่ า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ .ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม” 

“ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างพนักงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 
(๒) พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานที่จ้างตามประกาศฉบับนี้ 
(๓) กรณีการจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับ

นี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี” 
“ข้อ ๔ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน 
(๑) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
(๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือมีทักษะความช านาญ

ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
(๔) จ้างเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือท าหน้าที่สอนและหรือวิจัย ตามความต้องการของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) ให้ท า… 
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(๕) ให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ ๖๕ ปี 
(๖) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ให้ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่ง 

โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่ 
(๗) กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและได้เกษียณอายุราชการก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้บริหารนั้น ให้ท าสัญญาจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตามประกาศนี้ ตามวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่  

(๘) การจ้างบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท าสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาตามค าสั่งแต่งตั้งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน” 

“ข้อ ๕  อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับพนักงาน 
(๑) อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเงินเดือน

หรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นรายกรณี 
(๒) ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และ

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง กรณีด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวตาม
กฎหมาย ให้พนักงานได้รับตามที่กฎหมายก าหนด” 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ๑. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๒๓๑/๒๕๕๘ ลงวนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. การจ้างรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เพ่ือเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๒. อัตราเงินเดือน โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๘๕,๙๓๕ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้า
สิบบาทถ้วน) 

๓. แหล่งงบประมาณในการจ้างโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม เพื่อเป็นผู้รักษา 
ราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อัตราเงินเดือนเดือนละ ๘๕,๙๓๕ บาท  ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๓๐ น. 

                        
     (นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)                (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
         บุคลากรปฏิบัติการ                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



-๓๖- 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑๘/๒๕๕๙   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

 


