
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วาระพิเศษ 
วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จติต์เจริญ กรรมการ 
 และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๓. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
๖. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการ   
๗. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายนพพร  ช่วงชิง กรรมการ 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี กรรมการ 
๙. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๐. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ    
๑๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
    และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๓. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๖. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๗. ประธานสภาอาจารย์ นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากุล กรรมการ 
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี กรรมการและเลขานุการ 
      และวิเทศสัมพันธ์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ ติดภารกิจ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นายอภิชาติ  ธรรมแสง   บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น. 
/ระเบียบวาระที่ ๑... 



-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ ผลการปฏิบัติงานของของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการ  

       ๔.๑.๑ รองศาสตราจารย์ปราณีต งามเสน่ห์  
     ๔.๑.๒ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ์ 

๔.๑.๓ รองศาสตราจารย์อภิชัย ศิวประภากร 
-ลับ- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑  การพิ จารณากลั่ นกรองผลการปฏิบั ติ ราชการข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  มีมติ
เห็นชอบให้พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๓ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔  และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก เพ่ือ
ยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งข้ึน   
 ๒. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ความเป็นธรรม และผลของการประเมินการปฏิบั ติราชการของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนออธิการบดี   
   บัดนี้ คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยให้กองการเจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว โดยสรุปมีดังนี้ 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 
 

ที ่ ประเภท 

ผลการประเมิน (ระดับ) 
รวม 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ลาศึกษาต่อ/
ฝึกอบรม 

อยู่ระหว่าง
ทบทวนฯ 

๑ ข้าราชการ ๒๑๒ ๑๓๐ ๔๐ ๑๐ ๒ ๖  ๔๐๐ 

๒ พนักงานเงินงบฯ ๒๐๒ ๙๒ ๓๔ ๑๐ ๒ ๓๖  ๓๗๖ 

๓ พนักงานเงินรายได ้ ๑๗๗ ๒๐๕ ๖๒ ๗ ๔ ๒๖ ๓ ๔๘๔ 

รวม ๕๙๑ ๔๒๗ ๑๓๖ ๒๗ ๘ ๖๘ ๓ ๑,๒๖๐ 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ตารางที่ ๑-๓ 

หมายเหตุ มีบุคลากร ๓ ราย ที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการกับคณะ
ต้นสังกัด ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ ราย และบุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  ๒ ราย        

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓   
    ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔  และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
    ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
เอกสารประกอบการประชุม  
  -  ตารางท่ี ๑ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (๑ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙)  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  -  ตารางท่ี ๒ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (๑ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙)   ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  และพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  -  ตารางท่ี ๓ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (๑ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะ/
หน่วยงาน   
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ  
และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหีลัง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
 

 ประธาน  สอบถามคณบดีและผู้อ านวยการส านักว่ามีบุคลากรขอทบทวนผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ หรือไม่ 

๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ แจ้งที่ประชุมว่าไดแ้จ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้ 
บุคลากรทราบ ผลปรากฏว่ามีผู้ไม่ยอมรับผลการประเมิน จ านวน ๒ ราย และมีความประสงค์ขอดูคะแนนประเมินฯ  
แต่ยังไม่มีหนังสือโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการจึงวินิจฉัยว่า หากไม่มีหนังสือโต้แย้งเป็นลายลักษณ์
อักษรถือว่าไม่ได้ขอทบทวนผลการประเมินฯ 

๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  แจ้งที่ประชุมว่าได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้ 
บุคลากรทราบ ผลปรากฏว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย มีหนังสือโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินฯ   
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามที่คณะเสนอ 
๒. คณะที่มีผู้ขอทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการตามข้อ ๓ 

ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
๕.๒   ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑  ตุลาคม 
๒๕๕๙ นั้น  

  บัดนี้   คณะ/หน่ วยงาน   ได้ พิจ ารณา เลื่ อน เ งิน เดื อนข้ า ร าชการพลเรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจสอบและประสานคณะ/หน่วยงาน เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  ได้ดังนี้ 

 

กลุ่ม
ต าแหน่ง 

อัตราคน
ครอง ณ 

๑ ก.ย. ๕๙ 
(คน) 

อยู่ในเกณฑ์
เลื่อน

เงินเดือน 
(คน) 

ไม่อยู่ในเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน (คน) 

เงินเดือนรวม (บาท) 
จัดสรรให้

บริหารรวม 
(บาท) 

เงินที่ใช้ในการ
เลื่อนรวม 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการ
ประเมินต่ า
กว่า ๖๐ 

ลา
ศึกษา 

อ่ืน ๆ  รวม 

วิชาการ ๑๙๑ ๑๘๔ 
 

๔ ๓ ๗ ๗,๓๗๔,๑๙๐.๐๐ ๒๑๕,๖๙๕.๐๖ ๒๑๕,๗๙๔.๑๒ -๙๙.๐๖ 

ผู้บริหาร ๔๖ ๔๖ 
    

๑,๘๘๕,๙๕๐.๐๐ ๕๕,๑๖๔.๐๔ ๕๕,๘๐๖.๑๙ -๖๔๒.๑๕ 

วิชาชีพ
เฉพาะ/
เช่ียวชาญ
เฉพาะ
และ
ทั่วไป 

๑๖๓ ๑๕๙ ๒ ๒  ๔ ๕,๗๔๔,๖๔๐.๐๐ ๑๖๘,๐๓๐.๗๒ ๑๖๔,๒๐๗.๓๒ ๓,๘๒๓.๔๐ 

รวม ๔๐๐ ๓๘๙ ๒ ๖ ๓ ๑๑ ๑๕,๐๐๔,๗๘๐.๐๐ ๔๓๘,๘๘๙.๘๒ ๔๓๕,๘๐๗.๖๔ ๓,๐๘๒.๑๗ 

หมายเหตุ :  อ่ืน ๆ ได้แก่ ลาออก  จ านวน ๑ คน, ลาป่วย/ลากิจ เกิน ๒๓ วัน จ านวน ๑ คน  และมีโทษทางวินัยสูง
กว่าโทษภาคทัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
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  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ตารางที่ ๑ – ๔  อนึ่ง  จ านวนเงิน

คงเหลือ  ๓,๐๘๒.๑๗ บาท จะน าไปรวมกับจ านวนเงินที่กันไว้เพ่ือบริหารส าหรับการเลื่อนเงินเดือน  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพ่ือบริหารส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนฯ  ต่อไป 

 
 

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 
๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพ่ือ

บริหารส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผลการพจิารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหนา้ที่หรอืที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
มีมติเห็นชอบการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙    
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑.  ตารางที่ ๑  สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

๒.  ตารางที่ ๒  สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มต าแหน่งวิชาการ 

๓. ตารางที่ ๓  สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครัง้ที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

๔. ตารางที่ ๔  สรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะและท่ัวไป 
 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   ตามท่ีคณะ/หน่วยงาน  เสนอ 

๒. พิจารณาการน าวงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือที่คณะ/หน่วยงาน  คืนให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
น าไปรวมกับจ านวนเงินที่กันไว้เพ่ือบริหารส าหรับการเลื่อนเงินเดือน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารส าหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ   
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   ตามที่คณะ/หน่วยงาน  เสนอ 



-๖- 
 

  ๒. เห็นชอบการน าวงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือของคณะ/หน่วยงานคืนให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อน าไปรวมกับจ านวนเงินที่กันไว้เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารส าหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ   
   ๓. คณะที่ยังไม่ส่งแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหน็จ
ความดีความชอบ ให้ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 
   ๕.๓    ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนขั้น
ค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่  ๒   ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุม  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  มีมติ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานขอ งลูกจ้างประจ าตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด และการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

คณะ/หน่วยงานได้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙   
ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้พิจารณา ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับผลการพิจารณา
ครบทุกหน่วยงานและได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  มี
ดังต่อไปนี้ 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ สังกัด 
ระดับ 

ดีเด่น 
(๙๐-๑๐๐%) คน 

เป็นที่ยอมรับได้ 
(๖๐-๘๙%) คน 

ต้องปรับปรุง 
(ต่ ากว่า ๖๐%)คน 

๑ คณะเกษตรศาสตร์ ๓๙ - - 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ ๔ - - 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ ๑ ๘ - 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๒ - - 
๕ คณะศิลปศาสตร์ ๓ - - 
๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ - ๑ - 
 ๗ ส านักวิทยบริการ ๘ - - 
๘ ส านักงานอธิการบดี ๑๘ ๑๒ - 

รวม ๘๕ ๒๑ - 
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๒. ผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

 

สังกัด 
จ านวน
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ผลการเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 ให้เลื่อน

ขั้น
ค่าจ้าง 

ผลการเลื่อน  ๒ ขั้น 
ตามโควตา ๑๕% 

หมายเหตุ 
๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น 

โควตา 
๑๕% 

ผลการ
เลื่อน 

 ปกต ิ ๒% รวม ปกต ิ        ๔% รวม   

คณะเกษตรศาสตร์ ๓๙ ๑** - - ๓๔ ๔ ๓๙ ๓๙ ๕ ๕ เสนอขอ  ๑ ขั้น
จากโควตากลาง 
ณ ๑ เม.ย.๕๙ 

คณะเภสัชศาสตร์ ๔ - - - ๒ ๒ ๔ ๔ - -  
คณะวิทยาศาสตร์ ๙ ๘ - ๘ ๑ - ๑ ๙ ๑ ๑  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๒ ๑** - - ๑๐ ๑ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ เสนอขอ ๑ ขั้น

จากโควตากลาง 
ณ ๑ เม.ย.๕๙ 

คณะศิลปศาสตร์ ๓ ๑** - - ๒ - ๓ ๓ - - เสนอขอ ๑ ขั้น
จากโควตากลาง 
ณ ๑ เม.ย.๕๙ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑ ๑ - ๑ - - - ๑ - -  
ส านักวิทยบริการ ๘ - - - ๘ - ๘ - ๑ ๑ เสนอขอ ๑.๕ขั้น 

ขั้นเพิ่มเติมอีก
จ านวน ๒ คน
รวมทั้งปี ๒ ขั้น 
ซึ่งเกินโควตา
ของหน่วยงาน      

ส านักงานอธิการบดี ๓๐ ๑๕ ๓ ๑๘ ๖ ๖ ๑๒ ๓๐ ๔ ๓  
รวม ๑๐๖ ๒๔ ๓ ๒๗ ๖๔ ๑๓ ๗๗ ๑๐๖ ๑๒ ๑๑  
 
     ๒.๑ การเลื่อนข้ันค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีจ านวนลูกจ้างประจ าที่ได้รับโควตารวมทั้งปี 
ไม่เกิน ๒  ขั้น ดังนี้  

                (๑) จ านวนลูกจา้งประจ าทั้งหมด ๑๐๖ คน  มีโควตารวมทั้งปีไม่เกิน ๒ ขั้น ๑๕%  
ของลูกจ้างทั้งหมด                          = ๑๕ คน 

                (๒) คณะ/หน่วยงานได้รับตามโควตา ๑๕% รวมทั้งปีไม่เกิน ๒ ขั้นของลูกจ้างในสังกัด= ๑๑ คน 
               (๓  ยังคงเหลือโควตา ๑๕% รวมทั้งปีไม่เกิน ๒ ขั้น ให้คณะ/หน่วยงาน            =   ๔ คน 

 ๒.๒ การเลื่อนขั้นค่าจ้าง  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  มีวงเงินที่ใช้เลื่อน จ านวน ๘๗,๕๙๔.๘๐ 
บาท  เพ่ือเลื่อนให้ลูกจ้างทั้งหมด จ านวน  ๑๐๖ คน  ทั้งนี้คณะ/หน่วยงานได้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 
ดังนี้ 

- จ านวนเงินที่ใช้ส าหรับการเลื่อนข้ันค่าจ้างทั้งหมด จ านวน     ๘๗,๕๙๔.๘๐บาท  
- วงเงินที่ใช้เงินเลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จ านวน      ๖๕,๕๕๙.๒๐ บาท  
-    วงเงินคงเหลือ     จ านวน     ๒๒,๐๓๕.๖๐ บาท   
 
 



-๘- 
 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ข้อมูลสรุปวงเงินส าหรับเลื่อนขั้นค่าจ้าง  ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

ครั้งที่ ๒  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอเฉพาะที่ไม่เกินโควตา 
๒. คณะ/หน่วยงานที่ใช้เกินโควตาของหน่วยงาน จ านวน  ๕ คน  ให้น าเสนอข้อมูลโดยให้คณบดี

มีความเห็นประกอบการน าเสนออธิการบดีพิจารณาผู้สมควรได้เลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ตามจ านวนที่
คงเหลืออยู่ จ านวน ๔ คน   

๓. พิจารณาวงเงินที่เหลือ เพื่อเลื่อนให้ลูกจ้างฯ จากผู้ที่ได้รับ ๐.๕ ขั้น  เป็น ๑ ขั้น   
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอเฉพาะที่ไม่เกินโควตา 
๒. เห็นชอบวงเงินที่เหลือเพื่อน าไปใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ๒ ขั้น รวมทั้งปี จ านวน ๔ ราย 

โดยใหค้ณะเสนอรายช่ือผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น พร้อมผลงานและเหตุผลหน่วยงานละไม่เกิน ๑ รายชื่อ ทั้งนี้ 
มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าข้อมูลการเลื่อนขั้นค่าจ้างย้อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
อธิการบดี 
 

๕.๔  ร่ า งข้ อบั งคั บมหา วิทยาลั ย อุบลราชธานี ว่ าด้ วย  การก าหนดระดั บ 
ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือ
พิจารณาแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
   กองการเจ้าหน้าที่ได้ปรับแก้ไขตามมติ ก.บ.บ. เรียบร้อยแล้ว และได้เสนออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ และลงนามในประกาศ ฯ  

   ในการนี้อธิการบดีมีความเห็นให้แก้ไขประกาศ และข้อบังคับ โดยข้อบังคับต้องก าหนด
เฉพาะที่ ก.พ.อ. ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนประกาศต้องเป็นแนวปฏิบัติที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนดจาก
ข้อบังคับ 
   ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ .ศ. .... โดย
เปรียบเทียบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

 

 



-๙- 
 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
๑. ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และการก าหนดระดับต าแหน่งต้อง

สอดคล้องกับกรอบของต าแหน่ง และแผนพัฒนา
ก าลังคนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๗ (ตาม ก.พ.อ.) 

๒. ข้อ ๓ การก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องยึดหลักการ
วิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างาน
เพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน โดยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจของส่วน
ราชการ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตาม
ประเภทต าแหน่ง ฯลฯ 

ข้อ ๘ การก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องยึดหลักการ
วิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่า
งานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความ
ยุ่ งยากของงาน ความรู้  คว ามสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีต้องการในการปฏิบัติงาน  
      หลักเกณฑ์การวิ เคราะห์ภารกิจของส่วน
ราชการ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตาม
ประเภทต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

๓. ข้อ ๑๑ วิธีการประเมินค่างานของต าแหน่งตามข้อ ๓ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่า
งาน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยมี
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้า
หน่วยงานที่ รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๙ วิธีการประเมินค่างาน ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินค่างาน โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้   
(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธาน 
(๒) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นจ านวนหนึ่งคนเป็น
กรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ต่างสังกัดกับส่วน
ราชการของต าแหน่งที่ เสนอขอก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพ
ของต าแหน่งที่จะประเมินค่างาน โดยอธิการบดีเป็น
ผู้เลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ อ านวยการกองหรื อหั วหน้ าส านั ก งาน
เลขานุการที่อยู่ต่างส่วนราชการของต าแหน่งที่เสนอ
ขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นจ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ   
(๕) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 ทั้ งนี้  อาจแต่ งตั้ งบุ คลากรสั งกั ดกองการ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการประเมินค่างาน มีอ านาจหน้าที่
ในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเสนอแนะต่อ ก.บ.บ. เพ่ือให้
ความเห็นชอบผลการประเมินค่างาน รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.บ.บ. มอบหมาย 
 กา รประ เ มิ น ค่ า ง านต า แหน่ ง ร ะดั บ



-๑๐- 
 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
เชี่ยวชาญพิเศษในต าแหน่งที่ปรึกษา ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 
ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาม
มาตรา ๑๘ (ข) (๑) และ (๒) ภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน แล้วน า
ผลการประเมินค่างานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบของต าแหน่ง 

๔. ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้ประเมิน
ค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ 
(๑) การประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๔)  ส าหรับต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องมี
องค์ประกอบด้านผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ช านาญงาน ผู้
ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ ๑๐ (ตาม ก.พ.อ.) 
 

๕. ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้
กระท าได้สองวิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ ดังนี้ 

(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ได้รับเงินเดือนถึงค่ากลางของต าแหน่งที่ครอง

อยู่ เว้นแต่การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติงานเป็นต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือผู้
ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นต าแหน่ง
ระดับช านาญการ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า
ขัน้ต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) (ก) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะ
แต่งตั้ง ฯลฯ โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มี
ระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ 
 
 

ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ให้กระท าได้สองวิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ โดยผู้
ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 



-๑๑- 
 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
๖. ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ก าหนดตามประเภทต าแหน่ง ดังนี้ 
               ฯลฯ 

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้ก าหนดตามประเภท
ต าแหน่ง และให้มีองค์ประกอบการประเมินตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด  
 

๗. ข้อ ๘ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร 
รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน 
 
ข้อ ๙ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระดับคุณภาพ
ของผลงาน 
วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้าง
มาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่
ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

ข้อ ๑๓ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งที่ จ ะประ เ มิน  หรื อ
สมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 
๙ ก าหนดดังนี้ 
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ผู้ขอรับการ
ประเมินฯ ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม จ านวนสองรอบ
การประเมินติดต่อกันก่อนวันยื่น เว้นแต่ ต าแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผลการ
ประเมินแต่ละรอบต้องมีค่าคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ ของคะแนนเต็ม 
(๒) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ผู้ขอรับการประเมินฯ ต้องมีผลการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ไม่ต่ ากว่าระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด  
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ช านาญงาน ผู้
ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการ
พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนด
เกณฑ์และวิธีการตัดสินดังนี้ 
(ก) ก าหนดระดับคุณภาพเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(ก ๑) ระดับต้องปรับปรุง 
(ก ๒) ระดับพอใช้ 
(ก ๓) ระดับดี 
(ก ๔) ระดับดีมาก 
(ก ๕) ระดับดีเด่น 

(ข)  วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงาน  
(ข ๑) วิธีปกติ  วิธีการตัดสินคุณภาพของ

ผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยระดับคุณภาพ
ของผลงานต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี เว้นแต่ ต าแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับคุณภาพ
ของผลงานต้องไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 



-๑๒- 
 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
(ข ๒) วิธี พิเศษ วิธีการตัดสินคุณภาพของ

ผลงานให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง
ของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ โดยระดับคุณภาพต้องไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
เว้นแต่ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ 
ระดับคุณภาพของผลงานต้องไม่ต่ ากว่าระดับดีเด่น 
(๔) แบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

๘. ข้อ ๑๒ การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นตามข้อ ๕ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง
ต า แหน่ ง สู ง ขึ้ น  โ ด ยมี อ งค์ ป ร ะกอบตามที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการ

ก าหนดกรอบต าแหน่งเว้นแต่กรอบต าแหน่งตามข้อ 
๑๑ วรรคสอง 

(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่ง
ที่ครองอยู่  ความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
และประเมินสมรรถนะทางการบริหารส าหรับ
ต า แหน่ งประ เภทผู้ บ ริ ห า ร  โ ดยอาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินการแทนได้ตามความ
เหมาะสม 

(๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

(๔) พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๔ การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ  
(๒) คณบดหีรือผู้อ านวยการ จ านวนสามคน  กรรมการ  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน  กรรมการ  
(๔) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อธิการ
ดีมอบหมาย  เลขานุการ  
 กรรมการในวรรคหนึ่ ง (๑) และ (๓) ให้
อธิการบดีคัดเลือกจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ
ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยให้มีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได ้
 กรรมการในวรรคหนึ่ง (๒) ให้ ก.บ.บ. พิจารณา
เสนอชื่อ โดยให้มีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได ้
 อธิการบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิการบดี
คัดเลือกจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญ
งานพิเศษ หรือระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปหรือผู้ที่
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้มีวาระคราวละ ๒ 
ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 ข้อ  ๑๕ ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและ
การก าหนดกรอบต าแหน่ง เว้นแต่กรอบต าแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษในต าแหน่งที่ปรึกษา 
 (๒) ตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และ 



-๑๓- 
 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  
 (๓) กลั่นกรองผลงานในเบื้องต้น 

(ก)  กรณีมีความเห็นว่าผลงานยังไม่เข้าข่าย
ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมแสดงเหตุผล และให้ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นยื่นเรื่องขอรับการประเมินใหม่ 

(ข) กรณี ให้ความเห็นชอบ ให้ พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผล
งานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
 (๔) พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่ผลการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(ก) ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงาน
พิเศษ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการ
พิเศษ ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอนุมัติให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

(ข) ระดั บ เ ชี่ ย ว ชาญ ให้ เ สนอ ก .บ .บ . 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น  

(ค) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งที่ปรึกษา 
ให้ ก.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นก่อนเสนอ ก.พ.อ.  เ พ่ือให้ความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

(ง) กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณา และ
ให้คัดลอกความเห็น ข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อ เพ่ือ
แจ้งให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นทราบ โดย
ให้ด าเนินการในชั้นความลับ 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปด าเนินการตรวจสอบตาม (๑) 
และ (๒) ได้ตามความเหมาะสม 
(๖)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องตามที่  ก .บ.บ. 
มอบหมาย 

๙. ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง



-๑๔- 
 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
วิชาชีพ ตามข้อ ๑๒ (๓) เพ่ือพิจารณาผลงานในต าแหน่ง
ต่างๆ  
           ฯลฯ                  ฯลฯ 

วิชาชีพ เพ่ือพิจารณาผลงานในต าแหน่งต่างๆ ให้มี
องค์ประกอบและคุณสมบัติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด   

๑๐.  ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๕ ให้
อ ธิ ก า ร บ ดี โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ส ภ า
สถาบั น อุ ดมศึ กษา  หรื อคณะกร รมการที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง 
เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
น าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 
๑๑ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ. 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง   

เว้นแต่การแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ 
ก . พ . อ .  ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้ง 

วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เป็นวันที่ฝ่าย
การเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับเรื่องและ
เอกสารผลงานครบถ้วน 

๑๑. ข้อ ๑๗ เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
แล้ว ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งด้วย  

ข้อ ๑๘ (ตาม ก.พ.อ.) 

๑๒. ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุง
ผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่
รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจขอ
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ หาก
ผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็น
วันที่สภามหาวิทยาลัยรับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์
แล้ว 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติ
ให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน 
นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่
เกินสามเดือน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่
ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นวันที่กองการ
เจ้าหน้าที่รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 

๑๓.  ข้อ ๑๙ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนด
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้
ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) (ก) ฯลฯ 

ข้อ ๒๐ ให้ ก.บ.บ. ด าเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้
เห็ นว่ า เป็นผู้ ที่ ก ระท าผิ ดทางจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและ
เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามที่  ก .พ.อ. 
ก าหนด 

๑๔.  ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้ความสามารถ
ในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น
หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่สภา

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ 
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่
ยอมรับในงานด้านนั้นหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 



-๑๕- 
 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นมี
สิทธิขอให้พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยต้อง
แสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ 
และจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รับทราบมติ 
เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวนผล
ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ง า น แ ล้ ว  ใ ห้ ส่ ง ค า ข อ นั้ น แ ก่
คณะกรรมการ หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใด
ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา ผลการ
พิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่สุด 

ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นมีสิทธิขอให้พิจารณาทบทวน
ได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง 
และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ และจะต้องยื่นเรื่องขอ
ทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ 
 เมื่อ ก.บ.บ. ได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวนผล
การพิจารณาผลงานแล้ ว  ให้ ส่ งค า ขอนั้ นแก่
คณะกรรมการ หากคณะกรรมการมีความเห็น
ประการใดให้เสนอต่อ ก.บ.บ. พิจารณา ผลการ
พิจารณาของ ก.บ.บ. ให้เป็นที่สุด 

๑๕.  ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ ได้รับเรื่องการขอ
ทบทวนตามข้อ ๒๐  
           ฯลฯ               ฯลฯ 

ข้อ ๒๒ วิธีการทบทวนผลการพิจารณาผลงาน ให้
คณะกรรมการประเมินด าเนินการตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด  
 

๑๖. ข้อ ๒๒ การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งใด 
ๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือ
ก าหนดระดับต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๒๓ การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่งใด ๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้ว
เสร็จ ในวันที่ประกาศฉบับนี้ ใช้บั งคับ ให้การ
วิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งดังกล่าว
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

กรณีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูง
ขึ้นอยู่ ระหว่ า งด า เนินการในวันที่ ข้อบั งคับนี้
ประกาศใช้บังคับ วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 
 



-๑๖- 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
.... 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. แก้ไขข้อ ๑๓ (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็น ผู้ขอรับการประเมินฯ 
ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
คะแนนเต็ม จ านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื่น  เว้นแต่ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ผลการประเมินแต่ละรอบต้องมีค่าคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม 

๒. แก้ไขข้อ ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ เป็นดังนี้ 
  กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี 
  กรรมการในวรรคหนึ่ง (๒) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของ ก.บ.บ. 
  กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) ให้แต่งตั้งจากบุคลากรภายในหรือภายนอกซึ่งด ารง 

ต าแหน่งตั้งแต่ระดับระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยค าแนะน าของอธิการบดี  

๓. ภายหลังจากที่แก้ไขแล้ว  เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑๘/๒๕๕๙   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


