
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก  ชั้น ๒  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 
_______________________ 

 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายแผน นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 
 และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ กรรมการ  
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ   
๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง กรรมการ  
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ    
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร กรรมการ 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี กรรมการ 
๙. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   นายแพทย์ประวิ  อ ่าพันธุ์ กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๐. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาวจันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
    และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๔. ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๕. ผู้อ่านวยการส่านักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๖. ผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๗. (แทน) ประธานสภาอาจารย์ นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ 
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี กรรมการและเลขานุการ 
      บุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ ติดภารกิจ 

/ผู้ร่วมประชุม... 
 



-๒- 
 

 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที  
๒. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากรช่านาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที  
๓. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรช่านาญการ  กองการเจ้าหน้าที  
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ     
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ เมื่อวัน 
จันทร์ที่ ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที ประชุมพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที  ๔/๒๕๖๐  วันจันทร์ที   ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๓/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการบริหารวงเงิน
การเลื อนเงินเดือนข้าราชการฯ ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๔/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ ดังนี้ 

๑. ผลการเลื อนเงินเดือนตามที คณะ/หน่วยงานเสนอ   
๒. ให้น่าวงเงินเลื อนเงินเดือนคงเหลือของคณะ/หน่วยงานคืนให้กับมหาวิทยาลัย และน่าไป

รวมกับจ่านวนเงินที กันไว้เพื อบริหารส่าหรับการเลื อนเงินเดือน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์
และเงื อนไขการบริหารวงเงินที กันไว้เพื อบริหารส่าหรับการเลื อนเงินเดือนฯ   

กองการเจ้าหน้าที  ไดด้่าเนินการจัดท่าข้อมูลการเลื อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ใน
ส่วนของวงเงินที กันไว้เพื อบริหารส่วนกลางและวงเงินคงเหลือของคณะหน่วยงานที คืนให้มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการ
ด่าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 



-๓- 
 

 

๑. น่าไปใช้ส่าหรับปัดเศษสิบจ่านวนเงินเดือนที ได้รับเลื อนให้กับข้าราชการทุกคน 
๒. รวบรวมรายชื อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื อนเงินเดือนเพิ มเพื อเป็นบ่าเหน็จความดี

ความชอบจากทุกคณะ/หน่วยงาน เพื อเสนอต่ออธิการบดีพิจารณา   
๓. เสนออธิการบดีพิจารณาบริหารวงเงินเลื อนเงินเดือนเพื อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยอธิการบดีได้พิจารณาบริหารวงเงินเลื อนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบให้มีค่าสั งเลื อน

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที  จึงขอรายงานผลการเลื อนเงินเดือนข้าราชการฯ ดังนี้ 

 

ข้าราชการที ครองต่าแหน่ง 
ณ วันที  ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 

ผลการพิจารณาเลื อนเงินเดือน 
 

จ่านวน
ข้าราชการ 

(คน) 

เงินเดือนรวม 

(บาท) 
วงเงินบริหาร 

๓% 

(บาท) 

ได้เลื อน
เงินเดือน 

(คน) 

ไม่ได้เลื อน
เงินเดือน (คน) 

เงินที ใช้ในการ
เลื อนเงินเดือน 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

๓๘๒ ๑๔,๕๙๐,๒๘๐.- ๔๓๗,๗๐๘.๔๐ ๓๗๓ ๙ ๔๓๗,๖๒๙.๘๗ ๑๕.๕๓ 
 
หมายเหตุ  ไม่ได้เลื อนเงินเดือน เพราะมีผลประเมินการปฏิบัติราชการต ่ากว่าที ก่าหนด ๑ คน ลาศึกษา ๔ คน 
ถูกลงโทษทางวินัยที หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ ๓ คน และปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน (กลับจากลาศึกษา) ๑ คน   

 

 ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที ได้น่าผลการเลื อนเงินเดือนเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
เรียบร้อยแล้ว  และจะแจ้งผลการเลื อนเงินเดือนข้าราชการฯ เป็นรายบุคคล ผ่านทางระบบฐานข้อมูล  DMS  โดยสามารถ
เข้าดูได้ตั้งแต่วันที   ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เป็นต้นไป   

 
 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  
 

   นายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบการเลื อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ งด่ารงต่าแหน่งอธิการบดี และอธิการบดีได้พิจารณาเห็นชอบการเลื อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกคณะ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว   
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อทราบผลการเลื อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที   ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
๓.๒  ผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่  

๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๔/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  มีมติเห็นชอบผลการ 
 
 



-๔- 
 

 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และผลการเลื อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า ประจ่าปี ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ 
ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที  กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลงวันที  ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๓ โดยมีผู้ได้รับการเลื อนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น จ่านวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้างประจ่าของหน่วยงาน) จากจ่านวน
ทั้งสิ้น จ่านวน ๑๕ คน (ร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้างประจ่าของมหาวิทยาลัย) ในการนี้ มีจ่านวนผู้ที จะได้รับการเลื อนขั้นค่าจ้าง 
๑ ขั้น คงเหลือ ๔ คน คณะกรรมการฯ มีมติให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเลื อนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น ให้แก่ผู้ที มีผลงานโดดเด่น
ตามที หน่วยงานเสนอรายชื อ และให้กองการเจ้าหน้าที เสนอข้อมูลผลการเลื อนขั้นค่าจ้างย้อนหลัง ๕ ปี ประกอบการ
พิจารณา 

ในการนี้ อธิการบดีได้พิจารณาการเลื อนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น และอนุมัติการเลื อนขั้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ่า ประจ่าปี ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยมีลูกจ้างประจ่า จ่านวนทั้งหมด ๑๐๕ คน เป็นผู้ที ได้รับการเลื อนขั้นค่าจ้าง  
๑ ขั้น จ่านวน ๑๕ คน (ร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้างประจ่าของมหาวิทยาลัย) และผู้ที ได้รับการเลื อนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ขั้น 
จ่านวน ๙๐ คน  

๒. ผลการเลื อนข้ันค่าจ้าง ประจ่าปี ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖ แยกตามคณะ/
ส่านัก มีดังนี ้  

 

สังกัด 
อัตราที่มีคน

ครอง 
(คน) 

ผลการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ 
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

๑ ขั้น (คน) ๐.๕ ขั้น (คน) รวม 
(๑) คณะเกษตรศาสตร์ ๓๙ ๖ ๓๓ ๓๙ 
(๒) คณะเภสัชศาสตร์ ๔ ๑ ๓ ๔ 
(๓) คณะวิทยาศาสตร์ ๙ ๑ ๘ ๙ 
(๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๒ ๒ ๑๐ ๑๒ 
(๕) คณะศิลปศาสตร์ ๓ ๑ ๒ ๓ 
(๖) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๑ ๐ ๑ ๑ 
(๗) ส่านักวิทยบริการ  ๗ ๑ ๖ ๗ 
(๘) ส่านักงานอธิการบดี ๓๐ ๓ ๒๗ ๓๐ 

รวม ๑๐๕ ๑๕ ๙๐ ๑๐๕ 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  

   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที  ๔/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
มีมติเห็นชอบ 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

        จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื อทราบผลการเลื อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า 
ประจ่าปงีบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที   ๑  ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



-๕- 
 

 
๓.๓  ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสาขาวิชา 

สังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  และตัดโอนให้แก่สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  คณะศิลปศาสตร์ 
 

   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที คณะศิลปศาสตร์ได้ขออนุมัติยุบ
เลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เลขที ต่าแหน่ง ๒๙๗ ซึ งเป็นอัตราที ว่างลง เนื องจากการเกษียณอายุ
ราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน ๑ อัตรา  สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยก่าหนดคุณสมบัติเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาสังคมวิทยา เน้นด้านอาชญวิทยาและการบริหารยุติธรรม หรือสาขาวิชาอื นที เกี ยวข้อง เพื อรับผิดชอบสอน
วิชาโทบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนาวิชาในหลักสูตรการพัฒนาสังคมและวิชาศึกษาทั วไป และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล(ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที  ๑๘/๒๕๕๙ เมื อวันที  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติให้คณะศิลปศาสตร์
วิเคราะห์อัตราก่าลังว่ามีเพียงพอแล้วหรือไม่ หากเพียงพอแล้วให้น่าอัตราก่าลังมาไว้ที ส่วนกลาง หากยังไม่พอให้ยุบเลิก
และเปิดสอบคัดเลือก 

ต่อมาคณะศิลปศาสตร์ได้เสนอ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที  ๒/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๑๔ กุมภาพันธ์   
๒๕๖๐ และ ก.บ.บ. ได้มีมติมอบคณะศิลปศาสตร์ทบทวนความจ่าเป็นของสาขาวิชาอื น โดยพิจารณาจากจ่านวน อาจารย์
ต่อจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ที ต ่ากว่าเกณฑ์ จ่านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที มีคุณวุฒิตรง ในสาขาวิชาที เปิด
สอนในแต่ละหลักสูตร และมีความจ่าเป็นเร่งด่วน 

คณะศิลปศาสตร์พิจารณาแล้ว จากผลการวิเคราะห์อัตราก่าลังสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์   
จากค่า FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสาร มีสัดส่วน จ่านวนนักศึกษา : จ่านวนอาจารย์ 
เท่ากับ ๑ : ๒๙.๓๓ หรือเท่ากับ ๑ : ๓๐ ซึ งเกินเกณฑ์มาตรฐานที ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่าหนด 
นอกจากนี้ จากการค่านวณยัง พบว่า จ่านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที เหมาะสมส่าหรับหลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการ
สื อสาร คือ ๙ คน ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสารมีอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เมื อพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 
๒๕๕๘ พบว่า หลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสารได้ค่าคะแนนในส่วนของคุณภาพอาจารย์ อยู่ในระดับต ่า เนื องจาก
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่มีผู้ใดมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต่าแหน่งทางวิชาการ   อันสืบเนื องมาจากจ่านวนอาจารย์
ในหลักสูตรที ไม่เพียงพอ ท่าให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่สามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้  เมื อพิจารณาจากค่า 
FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า จ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาส่งผลกระทบต่อแผนอัตราก่าลัง แผนการขอต่าแหน่งทาง
วิชาการ แผนลาศึกษาต่อและเพิ มพูน 

เพื อให้การบริหารจัดการภายในหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื อให้หลักสูตรมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีค่าคะแนนในส่วนของคุณภาพอาจารย์เพิ มขึ้น
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที  ๒/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้
ตัดโอนกรอบต่าแหน่งเลขที  ๒๙๗ (อัตราเดิม ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล) จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ให้แก่
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก (หลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสาร) 
 
 
 
 



-๖- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           “ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที  ดังต่อไปนี้…. 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก่าลัง มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ มเงินเดือน การพัฒนา การ
เปลี ยนและโอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย….” 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

“ข้อ ๗ ต่าแหน่งที จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงินและเป็นไปตามแผนกรอบ
อัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้ 

(๑) กรณียุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ. ....” 
 

เอกสารประกอบการประชุม     
๑. บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที  ศธ ๐๕๒๙.๙/๔๖๗๙ ลงวันที  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื อง ขออนุมัติยุบ

เลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที ต่าแหน่ง ๒๙๗ (อัตราเดิมรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล)  
๒. ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก่าลังหลักสูตรภาษาญี ปุ่นพิจารณาจากค่า FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓. ข้อมูลอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสาร 
๔. ภาระงานสอนอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕. แผนการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสาร 
๖. จ่านวนนักศึกษาที ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสารที เปิดสอนในปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
   

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณาอนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา เลขที ต่าแหน่ง ๒๙๗ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต่าแหน่ง
อาจารย์ และตัดโอนไปสังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก (หลักสูตรภาษาญี ปุ่นและการสื อสาร) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๓.๔  การเทียบระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที กองการ
เจ้าหน้าที  เสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๓/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
 
 



-๗- 
 

 
เพื อทราบมติ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งที  ๒/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การเทียบระดับต่าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ .ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ งก่าหนดให้ข้าราชการซึ งด่ารงต่าแหน่งระดับ ๘ หรือ ๘ ว (ระดับต่าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ) หรือต่าแหน่งที เทียบเท่าซึ งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ่าต่าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจ่าต่าแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐.-บาท เหมือนกับข้าราชการประเภทอื น  
   ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีผู้ด่ารงต่าแหน่งระดับช่านาญการพิเศษ ที จะได้รับค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนที อัตราเงินเดือนถึงขั้นต ่าระดับช่านาญการพิเศษ (๒๑,๐๘๐.-บาท) ซึ งคงเหลือจ่านวน ๓ ราย และ
ทั้ง ๓ ราย ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วตามค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที  ๑๐๔๙/๒๕๖๐ ลง
วันที  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ 
เลขที่ 

ต าแหน่ง 

อัตรา
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ตั้งแต่วันที่ 

 
๑ 

ส านักงานอธิการบดี 
กองคลัง 
นางพยอม บุญมั น 

 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช่านาญการพิเศษ 

 
 

๒๑๑ 

 
 

๓,๕๐๐.- 

 
 

๑ เมษายน ๒๕๕๔  
 

 
๒ 

ส านักวิทยบริการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
นายชาญชัย บุญคุ้ม 
 

 
 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ช่านาญการพิเศษ 

 
 

๖๐ 

 
 

๓,๕๐๐.- 

 
 

๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

 
๓ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาฟิสิกส์ 
นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ 

 
 

นักวิทยาศาสตร์ 
ช่านาญการพิเศษ 

 
 

๑๘๔ 

 
 

๓,๕๐๐.- 

 
 

๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  “ข้อ ๖ ให้ข้าราชการผู้ด่ารงต่าแหน่งระดับ ๘ และ ๘ ว หรือเทียบเท่า ซึ งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ่า
ต่าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ่าต่าแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 
๓,๕๐๐ บาท” 
  ๒.  กฎ  ก .พ .อ .ว่ าด้ วยการก่ าหนดบัญชี เ งิ น เดื อนขั้ นต ่ าขั้ นสู งของข้ าร าชการพลเรื อนใน 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
                           - อัตราเงินเดือนข้ันต ่าระดับช่านาญการพิเศษ “๒๑,๐๘๐.-บาท” 
 



-๘- 
 

   

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที สุด ที  กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๒ ลงวันที  ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ก่าหนด 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
       “กรณีที อยู่ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือถูกสั งพักราชการก็ให้เบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนได้เฉพาะในช่วงระหว่างเวลาที มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างการลาหรือระหว่างถูกสั งพักราชการ
เท่านั้น” 
   

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๓/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๑๔ มีนาคม๒๕๖๐ มี
มติรับทราบ 
 
ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

             จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อทราบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรณีที่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามมติ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที  ๔/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติให้คณะ ส่านักและ
หน่วยงานต่าง ๆ ด่าเนินการทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการรอบครึ งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี
บุคลากรที ปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน เช่น บุคลากรที กลับจากลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรม ลาปฏิบัติการวิจัย ลาเพิ มพูน
ความรู้ทางวิชาการ ลาคลอด ลาป่วย/ลากิจเกิน ๒๓ วัน และกรณีที บุคลากรบรรจุและแต่งตั้งใหม่  นั้น 
   ในการนี้ คณะ ส่านักต่าง ๆ ได้ด่าเนินการทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ งปี
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของบุคลากรกรณีที ปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือนเรียบร้อยแล้ว ซึ งประกอบด้วยคณะ
วิทยาศาสตร์ จ่านวน ๒ ราย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ่านวน ๑ ราย และคณะบริหารศาสตร์ จ่านวน  
๒ ราย จึงขอรายงานผลการทบทวนการประเมินฯ  ดังนี้ 
   

ที ่ ชื่อ-สกลุ/สังกัด ต าแหน่ง ระดับผลการประเมินเดิม 
ระดับผลการประเมินที่คณะ/ส านกั

ทบทวนใหม่ 
 
๑ 

๒ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

นางสาวอ้อฤทัย ใจบุญ 

นายวสันต์ หล้าสร้อย 

 
อาจารย์ 
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ 

 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง 

 
พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

 
๓ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

นายสง่า ทับทิมหิน 

 
อาจารย์ 

 
ต้องปรับปรุง 

 
ด ี

 
๔ 

๕ 

คณะบริหารศาสตร์ 

นางสาวเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง 

นางสาวจิรภา โสภณ 

 
อาจารย์ 
อาจารย์ 

 
- 
- 

 
พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 
 

  

 

เอกสารประกอบการประชุม ๔.๒ 



-๙- 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อทราบการทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการของ
บุคลากรกรณีที มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน รอบครึ งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที  
ได้น่าเสนออธิการบดีเพื อเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

๔.๒  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที ประชุมเพื อทราบ ด้วยคณะ
ศิลปศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่าแหน่งอาจารย์ 
สาขาภาษาอังกฤษ (ทดแทนอัตราว่างมีเงิน ต่าแหน่งเลขที  ๒๘๙ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ตั้งแต่วันที  ๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙) ตั้งแต่วันที  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคัดเลือกในวันที  ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นายสุรศักดิ์  ค่าคง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต่าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
   กองการเจ้าหน้าที  ได้ด่าเนินการขอรับโอนบุคคลดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีให้
โอนบุคคลดังกล่าวมารับราชการทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยได้
ด่าเนินการรับโอนบุคคลดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามค่าสั งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที  ๑๔๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้มารายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเมื อวันที  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที แก้ไขเพิ มเติม  
(ฉบับที  ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
           มาตรา ๓๒ การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระท่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (๑) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระท่าได้เมื อผู้มีอ่านาจตามมาตรา ๒๘ ทั้งสองฝ่ายยินยอมใน
การโอนและเจ้าตัวสมัครใจ 
     ๒. หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที  ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗  ลงวันที  ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๑ 
           ข้อ ๑ การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด่าเนินการรับโอนได้เฉพาะกรณีต่าแหน่งที 
ว่างลงโดยเหตุอื น (มิใช่กรณีเกษียณอายุราชการ)  
                (๑) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด่าเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาแต่งตั้ง
ให้ด่ารงต่าแหน่งในระดับที ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนในอันดับและขั้นเงินเดือนที ไม่สูงกว่าเดิม แต่ในกรณีผู้สอบแข่งขัน 
 
 



-๑๐- 
 

 
หรือคัดเลือกได้ ให้ได้รับในอันดับและขั้นเงินเดือนในต่าแหน่งที สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ เว้นแต่ผู้นั้นได้รั บเงินเดือนสูง
กว่าขั้นต ่าของต่าแหน่งที สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ จะให้ได้รับในขั้นที เทียบได้ตรงหรือใกล้เคียงกับขั้นเงินเดือนที ได้รับอยู่
เดิม แต่ไม่เกินขั้นสูงสุดของต่าแหน่งที สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ ก็ได้ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
   - ค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
 

   จึงเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อทราบผลการรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
คณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕... 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามมติที  
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที  ๓/๒๕๖๐ (ลับ) เมื อวันเสาร์ที  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที ประชุมมีมติให้
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘.๖ เกี ยวกับการเสนอจ่านวนรายชื อผู้ที มีความเหมาะสมเพื อให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดี  เพื อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไป นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที   จึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที  ๒)  พ.ศ. ๒๕...  โดยเพิ มเติมข้อความ “เว้นแต่คณะกรรมการ 
สรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื อที มีความเหมาะสมมีเพียงหนึ งราย ก็ให้เสนอชื อเท่าที มี”  ท้ายข้อ ๘.๖ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ๔.๓ ดังนี้ 

  “๘.๖  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที ได้รับการเสนอชื อเพื อด่ารงต่าแหน่ง
คณบดี โดยค่านึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการด่ารงต่าแหน่งเป็นส่าคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี ยวกับ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และการท่างาน ชื อเสียงทางสังคม วิธีการด่าเนินงานและเป้าหมายในการท่างานที 
น่าเสนอ ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอื น ตามที คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา แล้ว
ใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ที มีความเหมาะสมกับข้อก่าหนดในข้อ ๘.๑ จ่านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื อ พร้อมประวัติ ผลงาน และ
เหตุผลประกอบการพิจารณาเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการ
เสนอชื่อที่มีความเหมาะสมมีเพียงหนึ่งราย ก็ให้เสนอชื่อเท่าที่มี”   

 
 
 
 



-๑๑- 
 

 
รายละเอียดการแก้ไขข้อ ๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ 

วิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

เดิม แก้ไขเป็น 
๘.๖  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที 
ได้รับการเสนอชื อเพื อด่ารงต่าแหน่งคณบดี โดยค่านึงถึง
ภาระงานของคณะในช่วงวาระการด่ารงต่าแหน่งเป็น
ส่าคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี ยวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และการท่างาน ชื อเสียงทาง
สังคม วิธีการด่าเนินงานและเป้าหมายในการท่างานที 
น่าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอื น 
ตามที คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการ
พิจารณา แล้วใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ที มีความเหมาะสมกับ
ข้อก่าหนดในข้อ ๘.๑ จ่านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื อ พร้อม
ประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพื อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๘.๖  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที 
ได้รับการเสนอชื อเพื อด่ารงต่าแหน่งคณบดี โดยค่านึงถึง
ภาระงานของคณะในช่วงวาระการด่ารงต่าแหน่งเป็น
ส่าคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี ยวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และการท่างาน ชื อเสียงทาง
สังคม วิธีการด่าเนินงานและเป้าหมายในการท่างานที 
น่าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอื น 
ตามที คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการ
พิจารณา แล้วใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ที มีความเหมาะสมกับ
ข้อ ๘.๑ จ่านวนไม่น้อยกว่าสองรายชื อ พร้อมประวัติ 
ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพื อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
แล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมมี
เพียงหนึ่งราย ก็ให้เสนอชื่อเท่าที่มี 

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ๒ 
 

  เพื อให้การสรรหาคณบดี และผู้อ่านวยการวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ  จึงเห็นควรแก้ไขเพิ มเติมข้อ ๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 “มาตรา ๓๖ วิธีการสรรหาบุคคลเพื อแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี ผู้อ่านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที เรียกชื ออย่างอื นที มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา 
และกรรมการประจ่าคณะซึ งอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ่าในคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย” 

๒.  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 “ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอ่านาจหน้าที  ดังต่อไปนี้… 

ฯลฯ   ฯลฯ 
          (๔) พิจารณากลั นกรองข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเพื อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

ฯลฯ   ฯลฯ” 
 
 
 



-๑๒- 
 

 
   ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการ 
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที  ๓/๒๕๖๐ (ลับ) เมื อวันเสาร์ที  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
ที ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีและผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘.๖ เกี ยวกับการเสนอจ่านวนรายชื อผู้ที มีความเหมาะสมเพื อให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดี  เพื อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไป 

 

เอกสารประกอบการประชุม     
๑. หนังสือที  ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๓๖๙ ลงวันที  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที  ๒)  พ.ศ. ๒๕...  
๒. (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี และ 

ผู้อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที  ๒)  พ.ศ. ๒๕...  
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณา (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที  ๒)  พ.ศ. ๒๕...   หากเห็นชอบ  จะ
น่าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 

๕.๒  การพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร เพิ่มเติม 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที  ๔/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึ งปีแรก ปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๐ เนื องจากมีบุคลากรจ่านวน ๑ ราย อยู่ระหว่างยื นขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานต้น
สังกัด คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ งการด่าเนินการ
พิจารณาทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด่าเนินการพิจารณาทบทวน
เสร็จสิ้นแล้ว (ตามบันทึกข้อความที  ศธ ๐๕๒๙.๒๐(ลับ)/๒๑๕๗ ลงวันที  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐)  กองการเจ้าหน้าที  จึงขอ
รายงานข้อมูลผลการด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เพื อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 
ระยะเวลา การด าเนินการ 

วันที  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร รับทราบ ดังนี้ 
   - ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓๓.๘๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
   - พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๒๗ คะแนน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
     รวม ๖๐.๘๐ คะแนน ผลการประเมินในระดับพอใช้ 

วันที  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ยื นหนังสือขอทบทวนผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ตามบันทึกข้อความ ที   
ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑)  

วันที  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้
ด่าเนินการประชุมเพื อพิจารณาผลการขอทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร ซึ งได้พิจารณาคะแนน
ประเมิน ดังนี้ 
    - ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓๕.๓๖ คะแนน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
    - พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๒๗ คะแนน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
      รวม ๖๒.๓๖ คะแนน  
      ผลการประเมินในระดับพอใช้ (เอกสารหมายเลข ๒) 

วันที  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐   คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ทราบ ตามบันทึก
ข้อความที  ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๐๒๐๒๑ ลงวันที  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุรีย์ฯ ได้ลงนามรับทราบหนังสือแจ้งผลการทบทวนฯ ในวันที  
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๓) 
 

 
   จากการด่าเนินการพิจารณาทบทวนประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ 
ธรรมิกบวร  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด่าเนินการสอดคล้องตามข้อ ๑๐/๑ วรรคสองของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก่าหนดว่า “การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการ
ประเมินยื นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมินภายใน
เจ็ดวันนับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันที ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้น
สังกัดด่าเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนที หน่วยงานจะส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 
   หากผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ผู้รับการประเมินยื่น
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยภายในเจ็ด
วันนับจากวันที่รับทราบผลการพิจารณาทบทวนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน” 
 
 
 



-๑๔- 
 

 
   ดังนั้น จากด่าเนินการพิจารณาทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะพยาบาลศาสตร์
และกฎหมายที เกี ยวข้องดังข้างต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ได้รับทราบผลการพิจารณาทบทวนฯ เมื อวันที  ๒๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ ซึ งบุคคลดังกล่าวไม่ได้ยื นหนังสือเพื อโต้แย้งผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่อย่างใด   
กอปรกับระยะเวลาในการด่าเนินการโต้แย้งต่อมหาวิทยาลัยได้ครบก่าหนดแล้ว  คือต้องโต้แย้งภายในเจ็ดวันนับจากวันที่
รับทราบผลการพิจารณาทบทวนครั้ งสุดท้ายของหน่วยงาน  (ภายในวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐) จึงถือว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ได้เห็นด้วยกับผลการทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ 
พยาบาลศาสตร์   กองการเจ้าหน้าที  จึงเสนอการพิจารณากลั นกรองผลการปฏิบัติราชการ    รอบครึ งปีแรก วันที  ๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙ ถึงวันที  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร เพิ มเติม 

    
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก่าหนดภาระงานของผู้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย -
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๑.๒) 
  ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
เอกสารประกอบการประชุม  
  เอกสารหมายเลข ๑ บันทึกข้อความ ที  ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
  เอกสารหมายเลข ๒ ข้อมูลการพิจารณาผลการทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมกิบวร 

เอกสารหมายเลข ๓ บันทึกข้อความที  ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๐๒๐๒๑ ลงวันที  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณากลั นกรองผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ งปี
แรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ 
ธรรมิกบวร เพิ มเติม 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่หน่วยงานเสนอ 

 

 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 
๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเลขานุการ   

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที นางสาวณัฏฐพร แก้วจันดี  

พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินรายได้) ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ เลขที ต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัด
ส่านักงานเลขานุการ ได้ถึงแก่กรรม เมื อวันที  ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะเน้นภารกิจด้านการเรียนการสอนเป็นส่าคัญ  
ดังนั้น งานวิชาการของคณะถือเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื อนระบบการศึกษา ซึ งงานวิชาการจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่
ระบบงานรับเข้าจนถึงสิ้นสุดการศึกษา หากพิจารณาตามภาระงานที ได้รับมอบหมาย จึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ งที จะต้องมี
บุคลากรสายสนับสนุนต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา ในการด่าเนินภารกิจที ส่าคัญดังกล่าว  

คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะ ในการประชุมครั้งที   
๖/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเห็นชอบให้เปลี ยนชื อต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที ต่าแหน่ง ๕๓๖ 
สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จากเดิม ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน  ๒๘,๔๐๐ บาท 
เป็น  ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๙,๕๐๐ บาท 
ทั้งนี้ เพื อด่าเนินเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิชาการ

ศึกษา เลขที ต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           “ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที  ดังต่อไปนี้ …. 
 (๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก่าลัง มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ มเงินเดือน การพัฒนา การ
เปลี ยนและโอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ….” 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเปลี ยนประเภทต่าแหน่ง การเปลี ยนชื อต่าแหน่ง การเปลี ยนระดับ ต่าแหน่ง  
(๑) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน เพื อรับโอน หรือย้าย หรือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรกลับเข้ารับ ราชการตาม

มาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที แก้ไข
เพิ มเติม และความในข้อ ๔๐ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เปลี ยนระดับต่าแหน่งได้ไม่สูงกว่าระดับ ต่าแหน่งสูงสุดของแต่ละประเภทต่าแหน่งและสาย
งานตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง” 

“ข้อ ๖ วิธีการเปลี ยนประเภทต่าแหน่ง เปลี ยนชื อต่าแหน่ง เปลี ยนระดับต่าแหน่ง  
(๑) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดท่าข้อมูลตามแบบรายการ ๑ ที แนบท้าย ประกาศนี้

และเสนอต่อ ก.บ.บ. เพื อพิจารณา” 
 
 
 



-๑๖- 
 

 
“ข้อ ๑๐ วันที ได้รับอนุมัติการเปลี ยนประเภทต่าแหน่ง การเปลี ยนชื อต่าแหน่ง การเปลี ยน ระดับ

ต่าแหน่ง และการตัดโอนต่าแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที  ก.บ.บ. อนุมัต”ิ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ

คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
“ข้อ ๗ ต่าแหน่งที จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผนกรอบ

อัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้ 
(๑) กรณียุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.  
(๒) กรณีขออนุมัติเปลี ยนแปลงเงื อนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ. 
(๓) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน เนื องจากการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้เสนอขออนุมัติต่อ

อธิการบดี”   
   
เอกสารประกอบการประชุม     

๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที  ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๗๐๐ ลงวันที  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เรื อง 
ขออนุมัติเปลี ยนต่าแหน่งว่างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  

๒. แบบรายการขอเปลี ยนประเภทต่าแหน่ง เปลี ยนชื อต่าแหน่ง กรณี ต่าแหน่งว่างมีเงิน 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเปลี ยนชื อต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที ต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัดส่านักงาน 

เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม “ต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ” เป็นต าแหน่ง “นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ”  

๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิชาการ 
ศึกษา เลขที ต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ควรวิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงานวิชาการท้ังหมด และภาระงานของนักวิชาการศึกษา 

ทุกต่าแหน่ง รวมถึงต่าแหน่งที ขอก่าหนดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
๒. ควรวิเคราะห์ภาระงานของต่าแหน่งเจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปทุกต่าแหน่ง รวมถึงต่าแหน่ง 

ที ขอปรับเป็นลูกจ้างชั วคราวเพิ มเติม 
 

มติที่ประชุม  มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล ะ น า เ สน อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป 
    

๕.๔  เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทดสอบ 
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ  
 



-๑๗- 
 

และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั วไป ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะ
หรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ก่าหนด ดังนี้ 

๑. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที ปฏิบัติ  
ก่าหนดใหส้่วนราชการภายในต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน  

๒. ความรู้ความสามารถและทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงาน ก่าหนดให้มีคณะกรรมการจัดการ 
ทดสอบ  ซึ งตามข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ทั วไป ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที  ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗   

๓. องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ตามข้อ ๒ ก่าหนดดังนี้  
๑) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที ควบคุมดูแลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

เป็นประธาน 

๒) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
๓) ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
๔) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   ทั้งนี้ ให้มีวาระการด่ารงต่าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
๔. อ่านาจหน้าที ของคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ตามข้อ ๓ ก่าหนดดังนี้ 

๑) ก่าหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ และ 
ทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงาน ส่าหรับต่าแหน่งประเภททั วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะและประเภท
ผู้บริหาร 

๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื อด่าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ตามหัวข้อและระดับที มหาวิทยาลัยก่าหนด 

๓) พิจารณารับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นในการ 
ปฏิบัติงานตามที คณะอนุกรรมการรายงานผล 

๕. ผลการประเมินและผลการทดสอบ น่าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในเรื องต่างๆ ได้ไม่เกิน ๒ ปี  
๖. การก่าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับ 

บุคลากร  
 เพื อประโยชน์ในการน่าไปเชื อมโยงกับระบบอื นของการบริหารงานบุคคลในเรื องต่างๆ เช่น 

การวางแผนก่าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน การพัฒนาและเพิ มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  การโอน ย้าย และการ
หมุนเวียนงาน และอื นๆ ที  ก.บ.บ.ก่าหนด 

  การด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
๑. แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานของ 

ต่าแหน่งประเภททั วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร เพื อด่าเนินการจัดทดสอบฯ ใน
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (อ้างถึงค่าสั งที  ๖๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที  ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ งครบก่าหนด ๒ ปี เมื อวันที  ๗ เมษายน 
๒๕๕๙) ซึ งได้ด่าเนินการตามองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

 



-๑๘- 
 

 
องค์ประกอบการประเมิน วิธีการ 

ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน : 

๑) ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน 

๒) ความรู้เรื องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

๓) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๔) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

๕) ทักษะการค่านวณ 

๖) ทักษะการจัดการข้อมูล 

 -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบ
ก่าหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาใน
การจัดการทดสอบ  ทั้งนี้ แต่งตั้งให้
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เป็น
ผู้ด่าเนินการทดสอบ 

สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ : 
ส่าหรับต่าแหน่งประเภททั วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เชี ยวชาญเฉพาะ 
สมรรถนะทางการบริหาร : ส่าหรับต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
  ทั้งนี้  ตามระดับความคาดหวังที มหาวิทยาลัยก่าหนดของแต่ละ
ประเภทและระดับต่าแหน่ง 

 

ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
 

 

๒. คณะกรรมการประเมินเพื อแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที  ๑/๒๕๖๐ เมื อวันที  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที 
จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งที จะประเมิน ให้ด ำเนินกำรตำมที่มหำวิทยำลัยเคยได้ด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ  โดยให้มีคณะกรรมกำร
จัดกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดรูปแบบ วิธีกำรและเป็น
ผู้พิจำรณำทบทวนในกำรจัดกำรทดสอบเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น   
 

ดังนั้น  เพื อให้เป็นไปตามที ก่าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที  ส่านักงานอธิการบดี จึง
ขอเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณาเสนอผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จ่านวน ๒ คน 
เพื อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานของต่าแหน่ง
ประเภททั วไป ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ  และประเภทผู้บริหาร 
 
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องการก่าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษาที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ทั วไป ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 



-๑๙- 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
   ๑. ส่าเนาค่าสั งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที  ๖๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที  ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรื อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานของต่าแหน่งประเภททั วไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขในการประเมิน 
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ทั วไป ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๖ 
และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณาเสนอชื อกรรมการบริหารงานบุคคล  
จ่านวน ๒ คน เพื อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที จ่าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ต่าแหน่งประเภททั วไป ประเภทเชี ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจัดการทดสอบ 
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือ
วิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
   ๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
   ๒. ประธานสภาอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ เสนอเพื่อพิจารณา 

๖.๑ แนวทางการประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ด้วยการ
ก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. และ
ออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง มาตรฐานการก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่าหนดสาระส่าคัญที เกี ยวข้อง ดังนี้  

 ๑.๑ การก่าหนดระดับต่าแหน่ง เป็นไปตามหลักประเมินค่างาน และการแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ด่ารงต่าแหน่งในระดับสูงขึ้นเป็นไปตามหลักประเมินสมรรถนะ  

 ๑.๒ การก่าหนดระดับต่าแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของต่าแหน่งและแผนพัฒนาก่าลังคน
ที สภาสถาบันอุดมศึกษาก่าหนด 

 ๑.๓ การก่าหนดระดับต่าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต่าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที และความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต่าแหน่งเพิ มขึ้นหรือเปลี ยนแปลงในสาระส่าคัญถึงขนาดที จะต้องก่าหนดต่าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น โดยต้องด่าเนินการอย่างโปร่งใส 

 
 
 



-๒๐- 
 

 
 ๑.๔ การแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต่าแหน่งที ได้ประเมินค่างานแล้ว 
 ๑.๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต่าแหน่งที เสนอขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ และ
หัวหน้าหน่วยงานที รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๖ หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด แยกตาม ๔ องค์ประกอบ คือ 
หน้าที ความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน การก่ากับตรวจสอบ และการตัดสินใจ  

๒. มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ งถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที  ก.พ.อ. ก่าหนด  

๓. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ มเติม 
(ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ งมีสาระส่าคัญที เกี ยวข้องดังนี้  

 ๓.๑ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ฯ ในแต่ละส่วนราชการ ควรมี
ระดับใด จ่านวนเท่าใด ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพื อวัดคุณภาพของต่าแหน่ง
ตามลักษณะงาน หน้าที  และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที ต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที  ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศก่าหนด 

 ๓.๒ กรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งที สูงขึ้น ให้ก่าหนดจ่านวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จ่านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) ต่าแหน่งประเภททั วไป ระดับช านาญงาน และต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ให้มีจ่านวนกรอบได้ทุกต่าแหน่ง  

(๒) ต่าแหน่งประเภททั วไป ระดับช านาญงานพิเศษ และต่าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจ่านวนกรอบไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้า ของประเภทต่าแหน่งที มีใน
ส่วนราชการ 

กรณีที ส่วนราชการมีภาระงานที มีความส่าคัญ และมีความจ่าเป็นต้องก่าหนดกรอบอัตราก่าลัง
ระดับช่านาญงานพิเศษ และหรือระดับช่านาญการพิเศษที มีจ่านวนเกินกว่าร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งที มีในส่วน
ราชการ ฯ ให้ส่วนราชการท่าการประเมินค่างาน ฯ และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองเพื อขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป   

ดังนั้น เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด  
เมื อวันที  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินเพื อแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น และในการประชุม  ครั้งที   
๑/๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานของต่าแหน่งและการก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น  
และกองการเจ้าหน้าที ได้ก่าหนดระยะเวลาการด่าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. กองการเจ้าหน้าที  จัดท่าประมวลภาระหน้าที ความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงาน
ของต่าแหน่งและระดับต่าแหน่งตามที  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
ก่าหนด (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑) 

พ.ค. ๒๕๖๐ 

๒. กองการเจ้าหน้าที  สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกต่าแหน่ง ใน
การน่าประมวลภาระหน้าที ความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงาน
ของต่าแหน่งและระดับต่าแหน่งตามที  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
ก่าหนดไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  เช่น การจัดท่า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน การประเมินค่างานเพื อขอก่าหนดกรอบ
อัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น (ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ๒) การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังใหม่ การพัฒนาบุคลากร 
เป็นต้น 

พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๓. คณะ/หน่วยงาน พิจารณาภาระงานของหน่วยงาน ภาระหน้าที ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที ปฏิบัติของบุคลากรทุกต าแหน่ง ตามประมวล
ภาระหน้าที ความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงานของต่าแหน่งที  
ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด และให้ด่าเนินการ ดังนี้ 
(๑) กรณีที ต่าแหน่งใดมภีาระหน้าที ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที ปฏิบั ติ ของต่ าแหน่ ง  ไ ม่ตร งตามระดับของต่ าแหน่ ง  ให้
ผู้บังคับบัญชาท่าข้อตกลงการปฏิบัติงานเพิ มเติม 
(๒) กรณีที ต่าแหน่งใดมภีาระหน้าที ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที ปฏิบัติของต่าแหน่ง ตรงตามระดับของต่าแหน่ง แต่ยังไม่ได้
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ก าหนดในระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
และผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติงานฯในระดับ
ต าแหน่งที่สูงข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชาท่า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานเพิ มเติม ในส่วนของการพัฒนางาน 
(๓) กรณีที ต่าแหน่งใดมภีาระหน้าที ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที ปฏิบัติของต่าแหน่ง ตรงตามระดับของต่าแหน่ง และได้มีผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ก าหนดในระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก
พิจารณาแล้วเห็นว่าต าแหน่งนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพ และความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพิ่มขึ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้องก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับสูงข้ึน ให้หน่วยงานขอประเมินค่างานของต่าแหน่งเพื อก่าหนด
กรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด โดยต้องแนบผลงานที่ได้
ปฏิบัติ ตามลั กษณะงานของระดับต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น  เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาประเมินค่างานด้วย 

ภายในวันที   
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 



-๒๒- 
 

 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา 

๔. กองการเจ้าหน้าที  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และเสนอ
อธิการบดีเพื อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ภายในวันที  

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ๕. อธิการบดี พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินค่างาน 

๖. คณะกรรมการ
ประเมินค่างาน 

ด่าเนินการประเมินค่างานของต่าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที  
ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด 

ภายในวันที   
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๗. คณะกรรมการ
ประเมินเพื อ
แต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่ง
สูงขึ้น 

กลั นกรองผลการประเมินค่างานและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื อก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งที สูงขึ้น 

ภายในวันที   
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๘. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาผลการประเมินค่างาน และอนุมัติกรอบอัตราก่าลังของ
ระดับต่าแหน่งที สูงขึ้น 

วันที   
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๙. กองการเจ้าหน้าที  แจ้งเวียนมติสภามหาวิทยาลัย 
 

ภายในวันที   
๕ ต.ค. ๒๕๖๐ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศเม่ือวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยการก่าหนดระดับ
ต่าแหน่ง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด่ารงต่าแหน่งในระดับสูงขึ้น เป็นไปตามหลักประเมินค่ างาน และหลัก
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และการก่าหนดระดับต่าแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของต่าแหน่งและแผนพัฒนาก่าลังคน
ที สภาสถาบันอุดมศึกษาก่าหนด 

ข้อ ๒ การก่าหนดระดับต่าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต่าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานในต่าแหน่งเพิ มขึ้นหรือเปลี ยนแปลงในสาระส่าคัญถึงขนาดที จะต้องก่าหนดต่าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น 
โดยต้องด่าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นต่ าแหน่ งตามที ก่ าหนดไว้ ในมาตรฐานการจ่ าแนกต่าแหน่ งข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ่า 
(๓) ไม่มีผลท่าให้อัตราก่าลังเพิ มขึ้น 
(๔) ต้องค่านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้่าซ้อน และความประหยัด 
ข้อ ๓ การก่าหนดระดับต่าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานเพื อวัด

คุณภาพของต่าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที ต้องการในการปฏิบัติงาน   

 ฯลฯ    ฯลฯ 
 
 



-๒๓- 
 

 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต่าแหน่งที สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมิน

ค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งที จะประเมิน 
(๔) ส่าหรับต่าแหน่งระดับช่านาญงาน ช่านาญงานพิเศษ ช่านาญการ ช่านาญการพิเศษ เชี ยวชาญ เชี ยวชาญ

พิเศษ จะต้องมีองค์ประกอบด้านผลงานที แสดงความเป็นผู้ช่านาญงาน ช่านาญงานพิเศษ ช่านาญการ ช่านาญการพิเศษ 
เชี ยวชาญ เชี ยวชาญพิเศษ  

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙   

ข้อ ๒๐ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ต่าแหน่งประเภททั วไป และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จ่านวนเท่าใด ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วน
ราชการ และประเมินค่างานเพื อวัดคุณภาพของต่าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที  และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความ
ยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที ต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที  
ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศก่าหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
ข้อ ๒๑ กรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งที สูงขึ้นตามข้อ ๒๐ ให้ก่าหนดจ่านวนเป็นสัดส่วนเทียบกับจ่านวน

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(๓) ต่าแหน่งประเภททั วไป ระดับช านาญงาน ให้มีจ่านวนกรอบได้ทุกต่าแหน่ง ส่วนระดับช านาญงานพิเศษ 

ให้มีจ่านวนกรอบไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งที มีในส่วนราชการ  
(๔) ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ให้มีจ่านวนกรอบได้ทุกต่าแหน่ง 

ส่วนระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจ่านวนกรอบไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งที มีในส่วนราชการ 
กรณีที ส่วนราชการมีภาระงานที มีความส่าคัญ และมีความจ่าเป็นต้องก่าหนดกรอบอัตราก่าลังระดับช่านาญ

งานพิเศษ และหรือระดับช่านาญการพิเศษที มีจ่านวนเกินกว่าร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งที มีในส่วนราชการ ฯให้
ส่วนราชการท่าการประเมินค่างานตามข้อ ๒๐ และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองเพื อขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป   

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๘ การก่าหนดระดับต่าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต่าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที และความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานในต่าแหน่งเพิ มขึ้นหรือเปลี ยนแปลงในสาระส่าคัญถึงขนาดที จะต้องก่าหนดต่าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น 
โดยต้องด่าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นต่ าแหน่ งตามที ก่ าหนดไว้ ในมาตรฐานการจ่ าแนกต่าแหน่ งข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ่า 
(๓) ไมม่ีผลท่าให้อัตราก่าลังเพิ มขึ้น 
(๔) ต้องค่านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้่าซ้อน และความประหยัด 

 

 



-๒๔- 
 

 

ข้อ ๑๐ การก่าหนดระดับต่าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานเพื อวัด
คุณภาพของต่าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที ต้องการในการปฏิบัติงาน   

ข้อ ๑๑ วิธีการประเมินค่างานของต่าแหน่งตามข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ที อธิการบดีมอบหมาย     ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต่าแหน่งที เสนอขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น 

จ่านวนหนึ งคน         กรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิของต่าแหน่งที เสนอขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น  

โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความช่านาญ หรือความเชี ยวชาญ 
ในวิชาชีพของต่าแหน่ง โดยอธิการบดีเป็นผู้เลือกจ่านวนหนึ งคน  กรรมการ 

(๔) ผู้อ่านวยการกองหรือหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ โดยอธิการบดีเป็น 
ผู้เลือกจ่านวนหนึ งคน       กรรมการ 

(๕) ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที          กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที  ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการประเมินค่างาน มีอ่านาจหน้าที ในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ตาม
ข้อ ๑๐  

ข้อ ๓๓ การวิเคราะห์ค่างานเพื อก่าหนดระดับต่าแหน่งใด ๆ ที อยู่ระหว่างด่าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที 
ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การวิเคราะห์ค่างานเพื อก่าหนดระดับต่าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ก่าหนดใน
ข้อบังคับนี ้
 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  

คณะกรรมการประเมินเพื อแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที  ๑/๒๕๖๐  
เมื อวันที  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
๑. ตัวอย่าง ประมวลภาระหน้าที ความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงานของต่าแหน่งและ 

ระดับต่าแหน่งตามที  ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด  
๒. หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามที  ก.พ.อ. ก่าหนด ประเภททั วไป และวิชาชีพเฉพาะ/ 

เชี ยวชาญเฉพาะ  
 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
         จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาแนวทางการประเมินค่างานเพื อก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของ
ระดับต่าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ 
 
                                              



-๒๕- 
 

 
๖.๒ ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ 

ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ตามที คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุม  ครั้งที  ๒/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื อพิจารณา
อนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็น
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน ๒ อัตรา คือ  

๑. อัตราเลขที ต่าแหน่ง ๑๔๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อัตราเดิมราย 
รองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์)  

๒. อัตราเลขที ต่าแหน่ง ๑๕๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี (อัตราเดิมรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา 
จางศิริกุล) 

ในการนี้ ก.บ.บ. ได้มมีติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดท่าข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ มเติม ดังนี้  
๑. ข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรของภาควิชา 
๒. ข้อมูลอาจารย์ในปัจจุบัน  
๓. คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสภาวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร 

ทั้งในด้านคุณสมบัติและจ่านวน  
๔. ข้อมูลจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา FTES ภาพรวม/รายหลักสูตร/ภาควิชา (จัดท่า

รายละเอียดเป็นรายข้อ)  
๕. ข้อมูลนักศึกษาหัวจริง 

 

เพื อให้การด่าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อม
ส่าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที  ๑/๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีบันทึกข้อความที  ศธ 
๐๕๒๙.๘/๑๗๖๒ ลงวันที  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เอกสารแนบหมายเลข ๑ เสนอข้อมูลตามที คณะกรรมการบริหารงาน
งานบุคคลมอบหมาย เพื อประกอบการพิจารณาเรื องดังกล่าวสืบเนื องต่อไป ดังนี้ 

๑. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักสูตรของทางภาควิชาฯ ที ต้องได้รับการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร จ่านวน 
๒ สาขาคือ ใน (๑) สาขาไฟฟ้าก่าลัง (๒) สาขาไฟฟ้าสื อสาร 

อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที สภาวิศวกรก่าหนด คืออาจารย์ประจ่าที ส่า เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทข้ึนไปต่อนักศึกษาเต็มเวลาในระดับชั้นปีที  ๒ ขึ้นไป ๑ ต่อ นักศึกษาไม่เกิน ๒๐ คน รายละเอียดตามหนังสือ ที  
รส. ๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื อง หลักเกณฑ์การค่านวณอัตราส่วนอาจารย์ประจ่าต่อนักศึกษา 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
(๑) ณ วันที  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที  ๒ ขึ้นไป จ่านวน ๓๐๕ คน ดังนั้น ตามสัดส่วนจึงควรมีอาจารย์ประจ่า ณ เดือนมีนาคม  ๒๕๖๐ จ่านวน  
๑๕.๒๕ คน (ปัดเศษขึ้น เป็น ๑๖ คน) รายละเอียดตามตารางแสดงจ่านวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับ ปริญญาตรี โท เอก 
และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามหัวจริง เอกสารแนบหมายเลข ๓ 

 



-๒๖- 
 

 
(๒) ณ วันที  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีอาจารย์ประจ่า  

๑๕ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๗  คน พนักงานเงินงบประมาณ ๗ คน พนักงานเงินรายได้ ๑ คน จึงท่าให้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาวิศวกร และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก่าลังอยู่ในระหว่าง
ปรับปรุง เมื อด่าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วต้องยื นขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรทันที      แต่หากมีจ่านวน
อาจารย์เพียง ๑๕ คน ย่อมไม่ผ่านเกณฑ์ของสภาวิศวกร ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ จึงมีความจ่าเป็นต้องใช้กรอบ
อัตราที รองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์ เกษียณอายุราชการ ภาควิชาฯ จึงจะมีอัตราก่าลัง ๑๖ อัตรา พอดีตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร รายละเอียดตามตารางแสดงรายชื อและคุณสมบัติอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) เอกสารแนบหมายเลข ๔ 

 

๒. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ต้องมีการรับรองคุณภาพหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
(๑) เกณฑ์มาตรฐานเกี ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวนอย่างน้อย ๕ คน (ทั้งนี้ในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถมีชื อซ้่าได้) รายละเอียด
ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เอกสารแนบหมายเลข ๕ 

(๒) ปัจจุบันภาควิชาฯ มีหลักสูตรทั้งสิ้น จ่านวน ๔ หลักสูตร ตามเกณฑ์ของส่านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก่าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๑๓ คน ส่าหรับ ๔ หลักสูตร แต่ในปัจจุบัน
ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เพียง ๑๒ คน จึงท่าให้จ่านวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียด
ตามตารางแสดงรายชื ออาจารย์และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี เอกสารแนบหมายเลข ๖ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะ ในการประชุมครั้งที   
๑๔/๒๕๕๙ เมื อวันที  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขออนุมัติด่าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ขอยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการของรองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา 
จางศิริกุล 

๒. ขอเปลี ยนหมวดงบประมาณการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
๓. ขอความเห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด่าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้าง

ด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงานที จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายใน เพื อ
ทดแทนอัตราที ว่างลง ต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ คุณสมบัติ  
  (๑) กรณีต่าแหน่งทดแทนรองศาสตราจารย์ อุทัย  สุขสิงห์  ต้องเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) กรณีต่าแหน่งทดแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา  จางศิริกุล ต้องเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  (๓) ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
  (๔) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีติดต่อกันอย่างน้อย   ๓ รอบ

การประเมินหรือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีมากหรือเป็นที ประจักษ์และมีประสบการณ์สูง 
ติดต่อกัน ๓ รอบการประเมินขึ้นไป 

 
 



-๒๗- 
 

 
๓.๒ วิธีการคัดเลือก   

  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
๓.๓  เกณฑ์การคิดคะแนน 

  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
๓.๔ เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๗๐ โดยเรียงล่าดับจากผู้ที 
สอบได้คะแนนสูงลงมาตามล่าดับ 

๔. เมื อด่าเนินการในข้อ ๓ แล้วเสร็จ ขออนุมัติด่าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื อเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยที จ้างด้วยเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน ๒ อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ต่อไป  

 

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที ตรวจสอบข้อกฎหมายที เกี ยวข้องแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
๑. ข้อมูล ณ วันที  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอัตราที มีคนครอง ๘๐ อัตรา  

อัตราว่างมีเงินเนื องจากการเกษียณอายุราชการ ๒ อัตรา ดังนั้น ภาพรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีอัตรารวม ๘๒ อัตรา 
แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจ่านวนอาจารย์ที พึงมี จ่านวน ๗๙ อัตรา 

๒. การพิจารณาอนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นอ่านาจของ 
ก.บ.บ. ตามข้อ ๗ (๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. การพิจารณาอนุมัติเปลี ยนหมวดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นอ่านาจของอธิการบดี  
ตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. การก่าหนดคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ที จะเปลี ยนหมวดงบประมาณ  
เป็นงบประมาณแผ่นดิน ต้องเป็นไปตามข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดงบประมาณ
ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ 

(๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ที มีต่าแหน่งประเภทเดียวกับ    
ต่าแหน่งที ว่างอยู่  

(๒) ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
(๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบ     

การประเมิน  
 ซึ งคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่าหนดคุณสมบัติว่า “มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ใน 

ระดับดีติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบการประเมิน หรือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีมากหรือเป็นที 
ประจักษ์และมีประสบการณ์สูง ติดต่อกัน ๓ รอบการประเมินขึ้นไป” จึงไม่เป็นไปตาม ข้อ ๓ (๓) ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงิ นรายได้เป็น
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 



-๒๘- 
 

 
๕. การพิจารณาอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นอ่านาจ 

ของอธิการบดี  ตามข้อ ๗ (๓) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการสอบแข่งขัน 
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           “ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที  ดังต่อไปนี้ …. 
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก่าลัง มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทน เงินเพิ มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ มเงินเดือน การพัฒนา การเปลี ยนและ
โอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย….” 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

“ข้อ ๗ ต่าแหน่งที จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงินและเป็นไปตามแผนกรอบ
อัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้ 

(๑) กรณียุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.  
(๒) กรณีขออนุมัติเปลี ยนแปลงเงื อนไขการบรรจุให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ. 
(๓) กรณีเป็นต่าแหน่งว่างมีเงินเนื องจากการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เสนอขออนุมัติต่อ

อธิการบดี” 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ .ศ. 

๒๕๕๘ 
“ข้อ ๑๑ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลัง ให้กระท่าได้เฉพาะส่วนราชการที จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที แก้ไขเพิ มเติม หรือส่วนงานภายในที มีสถานะเทียบเท่าคณะที จัดตั้งโยประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังตามวรรคหนึ งให้ก่าหนดในระดับส่วนราชการ มิให้ก่าหนดลงไปในระดับส่วน
งานภายในของส่วนราชการ เว้นแต่ส่วนงานภายในส่วนราชการนั้นมีภารกิจพิเศษหรือภารกิจเฉพาะที คณะกรรมการ
ก่าหนดไว้เป็นอย่างอื น 

ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารกรอบอัตราก่าลังที ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ ง และมอบภาระหน้าที และ
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับประเภทต่าแหน่งและระดับต่าแหน่ง” 

“ข้อ ๑๕ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให้ใช้หลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกี ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และตามที องค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ
ก่าหนด” 

  
 
 



-๒๙- 
 

 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ส่วนราชการภายในที มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ทั้งที เป็นอัตรา
ว่างหรือเป็นอัตราใหม่ อาจพิจารณาด่าเนินการได้ ดังนี้  

(๑) สอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ มเติม หรือ  

(๒) คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัยที 
จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการภายในด่าเนินการคัดเลือกเป็นการภายในตามความ เหมาะสมและบริบทของ
ส่วนราชการภายใน โดยวิธีคัดเลือกเป็นการภายใน เช่น การสัมภาษณ์ การประเมินผล  การปฏิบัติงานหรือผลงาน  
เป็นต้น  

ข้อ ๓ คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที จะเปลี ยนหมวดงบประมาณเป็น งบประมาณ
แผ่นดิน ตามข้อ ๒ (๒) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ที มีต่าแหน่งประเภทเดียวกับต่าแหน่งที ว่างอยู่  
(๒) ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
(๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบการประเมิน 
“ข้อ ๕ ขั้นตอนการด่าเนินงาน  
(๑) ส่วนราชการภายในที มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ทั้งที เป็น อัตราว่าง

หรือเป็นอัตราใหม่ ให้ส่วนราชการภายในเสนอขอเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย พร้อมเสนอ
วิธีการคัดเลือกที คณะกรรมการประจ่าส่วนราชการภายในได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วต่ออธิการบดี เพื อพิจารณา
อนุมัต.ิ...” 

 

เอกสารประกอบการประชุม     
๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที  ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๗๖๒ ลงวันที  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เรื อง 

ขออนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการและเปลี ยนหมวดงบประมาณและขออนุมัติด่าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที 
จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงานที จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ต่าแหน่งอาจารย์ 

๒. หนังสือ ที  รส.๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรื อง หลักเกณฑ์การค่านวณอัตราส่วน
อาจารย์ประจ่าต่อนักศึกษา 

๓. ตารางแสดงจ่านวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับ ปริญญาตรี โท เอก และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตาม
หัวจริง ข้อมูล ณ วันที  ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๔. ตารางแสดงรายชื อและคุณสมบัติอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) 

๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. ตารางแสดงรายชื อและคุณสมบัติอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)  
๗. ข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๘. ข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๙. ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐. ตารางแสดงรายชื อและคุณสมบัติอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๑. ตารางแสดงข้อมูลจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
 



-๓๐- 
 

 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที ต่าแหน่ง ๑๔๓  

สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอัตราเลขที ต่าแหน่ง ๑๕๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี   เป็นอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ๑ อัตรา และสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ๑ อัตรา เพื อด่าเนินการเปลี ยนหมวดงบประมาณการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 

๒. อนุมัติคงกรอบอัตราก่าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินเงินรายได้ จ่านวน ๒ อัตรา    
ที ว่างลงเนื องจากการเปลี ยนหมวดงบประมาณการจ้าง (สังกัดสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    ๑ อัตรา 
และสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ๑ อัตรา) เพื อด่าเนินการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๖.๓  รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  
ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที ประชุมเพื อทราบ ตามที  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๓/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการบริหารวงเงินการ
เพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๔/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ 

๑. ผลการเพิ มเงินเดือนตามที คณะ/หน่วยงานเสนอ   
๒. ให้น่าวงเงินเพิ มเงินเดือนเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั วไป รายการค่าใช้จ่าย

บุคลากร และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ที จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของส่านักงานอธิการบดี  คงเหลือของคณะ/
หน่วยงานคืนให้กับมหาวิทยาลัย และน่าไปรวมกับจ่านวนเงินที กันไว้เพื อบริหารส่าหรับการเพิ มเงินเดือน  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื อง  หลักเกณฑ์และเงื อนไขการบริหารวงเงินที กันไว้เพื อบริหารส่าหรับการเพิ มเงินเดือนฯ  
นั้น 

กองการเจ้าหน้าที  ได้ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ในส่วนของวงเงินที กันไว้
เพื อบริหารส่วนกลางและวงเงินคงเหลือของคณะหน่วยงานที คืนให้มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการด่าเนินงาน ดังนี้ 

๑. น่าไปใช้ส่าหรับปัดเศษสิบจ่านวนเงินเดือนที ได้รับเพิ มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที จ้างด้วย
เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ที จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
ของส่านักงานอธิการบดี ทุกคน 

๒. รวบรวมรายชื อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเพิ มเงินเดือนเพิ มเพื อเป็นบ่าเหน็จความดี
ความชอบจากทุกคณะ/หน่วยงาน และเสนอต่ออธิการบดีเพื อพิจารณา   

๓. อธิการบดีพิจารณาบริหารวงเงินเพิ มเงินเดือนเพื อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



-๓๑- 
 

 
บัดนี้  อธิการบดีได้พิจารณาบริหารวงเงินเพิ มเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว  กองการเจ้าหน้าที   จึงขอ

รายงานผลการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. เงินงบประมาณ  
 

พนักงานมหาวิทยาลัยที ครองต่าแหน่ง 
ณ วันที  ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 

ผลการพิจารณาเพิ มเงินเดือน 

จ่านวน
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(คน) 

เงินเดือนรวม 
(บาท) 

วงเงินบริหาร 
๓% 

(บาท) 

ได้เพิ ม
เงินเดือน 

(คน) 

ไม่ได้เพิ ม
เงินเดือน 

(คน) 

เงินที ใช้ในการ
เพิ มเงินเดือน 

(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

๓๘๓ ๑๓,๓๑๙,๔๐๐.- ๓๙๙,๕๘๒.- ๓๓๖ ๔๗ ๓๗๖,๐๖๐.- ๒๓,๕๒๒.๐๐ 
 

หมายเหตุ   ๑. ตารางข้างต้นรวมเงินงบประมาณแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  แผนงานการให้บริการทางการแพทย์ 
                 และแผนงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ ไว้ด้วยแล้ว 

 ๒. งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร คงเหลือ จ่านวน  ๑๙,๖๐๓ บาท      
      ๓. พนักงานมหาวิทยาลัยที ไม่ได้เพิ มเงินเดือน จ่านวน ๔๗ คน แยกเป็น  ลาศึกษาต่อฯ จ่านวน ๓๙ คน 
                 ปฏิบัติงานไม่ถึง ๔ เดือน จ่านวน ๖ คน และลาราชการเกินก่าหนด จ่านวน ๒ คน 

 
๒. เงินรายได้ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยที ครองต่าแหน่ง 
ณ วันที  ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 

ผลการพิจารณาเพิ มเงินเดือน 

จ่านวน
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(คน) 

เงินเดือนรวม 
(บาท) 

วงเงินบริหาร 
๓% 

(บาท) 

ได้เพิ ม
เงินเดือน 

(คน) 

ไม่ได้เพิ ม
เงินเดือน 

(คน) 

เงินที ใช้ใน
การเพิ ม
เงินเดือน 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

๔๗๘ ๑๒,๖๐๒,๓๔๐.- ๓๗๘,๐๗๐.๒๐ ๔๓๙ ๓๙ ๓๒๘,๓๒๐.- ๔๙,๗๕๐.๒๐ 
 

หมายเหตุ   พนักงานมหาวิทยาลัยที ไม่ได้เพิ มเงินเดือน จ่านวน ๓๙ คน แยกเป็น  ผลการประเมินระดับปรับปรุง จ่านวน 
๒ คน ลาศึกษาต่อ จ่านวน ๒๘ คน ปฏิบัติงานไม่ถึง ๔ เดือน จ่านวน ๔ คน ลาราชการเกินก่าหนด จ่านวน ๓ คน และถูก
สั งลงโทษทางวินัยที หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ จ่านวน ๒ คน  
 
  ทั้งนี้  กองการเจ้าหน้าที จะแจ้งผลการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล  ผ่าน
ทางระบบฐานข้อมูล  DMS  โดยสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที   ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป   

 
 
 



-๓๒- 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อทราบผลการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจ่าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
   ๖.๔  หารือการปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและระบบการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประธาน เสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  ตามที กองการเจ้าหน้าที  ได้รายงานผลการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ และการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ่าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ครั้งที  ๑ ณ วันที  ๑ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื อทราบ นั้น จากผลการด่าเนินการพบว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีเด่น  และระบบการเพิ มเงินเดือนที ให้ค่านวณการเพิ มเงินเดือนจากฐานในการค่านวณที มหาวิทยาลัย
ก่าหนด ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  กล่าวคือ  ฐานในการค่านวณระดับบนสูงกว่าเงินเดือนที 
ได้รับจริง ท่าให้เมื อคูณร้อยละการเพิ มเงินเดือนจะได้จ่านวนเงินที เพิ มเงินเดือนสูงมาก   
   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื อพิจารณาว่าจะปรับปรุงระบบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ และระบบการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
   คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรมอบให้คณะ/ส่านัก ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีการ 
มอบหมายงานตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงที หน่วยงานได้ตกลงไว้ตาม
มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง 

๒. ควรมอบกองการเจ้าหน้าที  ศึกษาระบบการเพิ มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจาก 
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื อน่ามาพัฒนาระบบการเพิ มเงินเดือนที เหมาะสมและเป็นธรรม 

๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะท่างานเพื อพัฒนาระบบการเพิ มเงินเดือนที เหมาะสมและเป็นธรรม 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/ส านัก ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรตาม 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาระบบการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจาก 
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาระบบการเพิ่มเงินเดือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
 

 
๓. มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ ร่วมเป็นคณะท างานในการพัฒนาระบบการเพิ่มเงินเดือน 

พนักงานมหาวิทยาลัย   
(๑)  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
(๒)  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
(๓)  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
(๔)  ผู้แทนสภาอาจารย์ 
(๕)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  

 
๖.๕  หารือการด าเนินการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการ  เสนอที ประชุมเพื อพิจารณาการด่าเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง 

ต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
๑. องค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบ 

การสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ 

ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ และที แก้ไขเพิ มเติม ก่าหนดองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน  ดังนี้ 

๑. คณบดี      เป็นประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ งด่ารงต่าแหน่ง 

ไม่ต ่ากว่าต่าแหน่งที เสนอขอ ๑ คน   เป็นอนุกรรมการ 
๓. ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ที ได้รับมอบหมาย ๑ คน    เป็นอนุกรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที คณบดีมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ 
๕. หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา   เป็นอนุกรรมการ 
๖. เจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล   เป็นเลขานุการ 

 

ประเด็นปัญหา 
เนื องจากอนุกรรมการตามข้อ ๓ ที ผ่านมามีเฉพาะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทน ซึ งอาจ 

ท่าให้การพิจารณาล่าช้าหากมีผู้ขอประเมินผลการสอนฯ หลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน  และคณะอนุกรรมการตามข้อ ๔ 
และ ๕ บางท่านยังไม่มีต่าแหน่งทางวิชาการ หรือมีต่าแหน่งทางวิชาการแต่ต ่ากว่าต่าแหน่งที เสนอขอ  
   ข้อเสนอ 

จึงเสนอที ประชุมพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ 
ประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ 
 
 
 
 
 



-๓๔- 
 

๒. ระยะเวลาการประเมินผลการสอนฯ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ 

ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง 
ต่าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที  ๔) ประกาศ ณ วันที  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก่าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอนให้
ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที ยื นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที มหาวิทยาลัย
ก่าหนดต่องานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในเพื อขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความ
จ่าเป็น คณะอนุกรรมการสามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอนต่อผู้มีอ่านาจลงนามค่าสั งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน  

ประเด็นปัญหา 
คณะอนุกรรมการฯ ไม่สามารถด่าเนินการประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๔ เดือน 

เนื องจากเหตุผลต่างๆ เช่น อนุกรรมการมีภารกิจมาก การขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิในบางสาขา เป็นต้น 
 

ข้อเสนอ 
จึงเสนอที ประชุมพิจารณาปรับปรุงระยะเวลาหรือหามาตรการในการป้องกันการด่าเนินการที  

ล่าช้าในการประเมินผลการสอนฯ  
    

๓. ระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 

ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ .ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที  ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๖ ก่าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที ส่งผลงานทางวิชาการ  
 

ประเด็นปัญหา 
เนื องจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกและในบางสาขาขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงต้องรับพิจารณาผลงานจากสถาบันต่างๆ เป็นจ่านวนมาก  และในการพิจารณาผลงานของต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจ่าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ งใช้เวลาในการพิจารณา
แตกต่างกัน จึงท่าให้ไม่สามารถส่งผลการพิจารณาได้ตามก่าหนด ๔๕ วัน  

ข้อเสนอ 
จึงเสนอที ประชุมพิจารณาปรับปรุงระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอาจก่าหนดเป็นระดับต่าแหน่ง  เช่น   
ก่าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
๑. ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
๒. ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
๓. ต่าแหน่งศาสตราจารย์ ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร 

ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสื อการสอน และระยะเวลาการประเมินผลการสอนฯ   
๒. คุณสมบัติของอนุกรรมการฯ ควรมีต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต่าแหน่งที เสนอขอ 
๓. ปรับปรุงระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอาจ 

ก่าหนดเป็นระดับต่าแหน่ง  เนื องจากระดับคุณภาพและปริมาณของผลงานมีความแตกต่างกัน 



-๓๕- 
 

 
มติที่ประชุม  มอบกองการเจ้าหน้าที่ น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัย 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

                                                            
...........................................          ..................................................... 
     (นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)                (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
         บุคลากรช่านาญการ                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๖/๒๕๖๐   

 
…………………………………………. 

 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


