
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 9/2550 

วันอังคารที่  2  ตุลาคม 2550 เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ           ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา          กรรมการ 
3.  (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธิภูริปรีชา   กรรมการ 
4.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล         กรรมการ 
5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพญ็  อินทรประเสริฐ  กรรมการ 
6.  (แทน)คณบดีคณะบรหิารศาสตร นายนภดล  พฒันะศิษอุบล          กรรมการ 
7.  (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร                  กรรมการ 
8.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร  พันเอกวรสิทธิ์  เจริญพุฒ           กรรมการ 
9. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ นายติ๊ก   แสนบุญ           กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี         กรรมการ 
11. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ         กรรมการ 
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา           กรรมการ 
13.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา           กรรมการ 
                  และเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ ติดราชการ 
2.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา ติดราชการ 
3.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  ติดราชการ 
4.  คณบดีคณะนิติศาสตร   นายสมบัติ   วอทอง   ติดราชการ 
 
ผูรวมประชุม 
1.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
2.  นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
3.  นายอรรถพงศ  กาวาฬ   นิติกร 
4.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 

/5.  นางสาวฐติิยาภรณ  … 
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5.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 
 
เปดประชุมเวลา  09.50 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี 8/2550  
เม่ือวันท่ี 24 สงิหาคม 2550 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 8/2550  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2550 
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงาน 
ทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงนิเดือนในอันดบั ท 11 

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑ 
และวิธีการประเมินคณุสมบัติและผลงานทางวิชาการ  เพือ่ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงนิเดือนใน
อันดับ ท 11  โดยขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หากประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เรียบรอยแลวจะแจงใหทราบในลําดับตอไป  ทั้งนี้  เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ
และเมื่อสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับแลวใหแจง ก.พ.อ.ทราบดวย  ซ่ึงมีสาระสําคัญ สรุปได  ดังนี้ 
 
หลักเกณฑ 
1. ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 10 ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท. 11 (ระดับ 11) 
2. ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่ ก.พ.อ.กําหนด ดังนี ้

 
/กรณีประเมิน… 
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      กรณีประเมินใหดํารงตําแหนงในสาขาวิชาเดิม 
         1)  ผลการสอน มีช่ัวโมงประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

2) ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นภายหลังจากไดรับแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงศาสตราจารย และตองเปน
ผลงานวิจัยคนควาใหม ๆ หรืองานริเร่ิมอยางอื่นที่ยังผลทําใหเกิดความกาวหนา เชน ผลงานวิจยั ตํารา 
หนังสือ  หรืองานริเร่ิมอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและไดตีพมิพเผยแพรตามที่ 
ก.พ.อ.กําหนด 

3) เปนผูมีผลงานทางวิชาการทีไ่ดรับการอางอิงในลักษณะ ดังนี ้
(ก) การอางอิงในวารสาร ตํารา หรือหนังสือทีเ่ชื่อถือไดในวงวิชาการ โดยเฉพาะที่เปนผลงานใหม 

หรือการอางอิงผลงานมีหลักฐานชัดเจนวา  มีการนําผลงานของตนไปใชประโยชนอยาง
กวางขวาง จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาเดยีวกัน 

(ข) การอางอิงผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนวา มกีารนําผลงานของผูขอไปใชประโยชนอยางกวางขวาง 
จนเปนทีย่อมรับ 

(ค) การอางอิงตนเองหรือการอางอิงในวิทยานพินธของศิษยที่ตนทําหนาทีค่วบคุม หรือปรึกษา
วิทยานิพนธมิใหนํามานับ 

(ง) การอางอิงผลงาน ควรมีทั้งงานเดิมและงานใหมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและสามารถนับความเปน
แหลงอางอิงไดทั้งในอดตีจนถึงปจจุบัน 

4) เปนผูที่ไดรับการยอมรับนบัถือในวงวิชาการหรือวิชาชพีในสาขาวิชานั้น ไดแก 
 (ก)  ไดรับรางวัล รางวัลเกยีรติยศ รางวัลประกาศเกยีรติคณุ หรือไดรับเกียรติบัตรยกยองทางวิชาการใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
               (ข)   ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ในประเทศหรือตางประเทศ 

(ค)  ไดรับเชิญไปเสนอผลงาน หรือบรรยายทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับนานาชาติ 
               (ง)   ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดานในองคกรวิชาการหรือวิชาชีพ 
               (จ)   ผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในลักษณะอื่นที่เทยีบเคยีงได 
          5) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

3.  ประเมินใหไดรับเงินเดือน ท 11 ในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมที่ไดรับแตงตั้งฯ ตองปฏิบัติ 
    ตามมาตรฐานภาระงานตามที่หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2 โดยผลการสอนในสาขาวิชาที่แตกตางไปจาก 
    สาขาเดิมผานการประเมนิจากคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
    กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

4.   วิธีการ     (เหมือนขอตําแหนงศาสตราจารย) 
    1) ใหคณะวชิาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนดตอคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง  
        ทางวิชาการตามแบบคําขอ ก.พ.อ. 05 พรอมผลงานทางวิชาการ 

/ 2) คณะกรรมการ… 
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    2) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการประเมนิผลการสอนในสาขาวิชาทีแ่ตกตางไปจากสาขาวิชา  
        เดิมของผูขอกําหนดตามขอ 3 โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความ 
        เหมาะสม 
    3) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน 
         ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เหมือนตําแหนงศาสตราจารย) 

3.1 สาขาวิชาเดิม จํานวน 3-5 คน โดยการตดัสินของที่ประชุมถือเสียงขางมาก ผลงานคุณภาพดีมาก 
3.2 สาขาวิชาแตกตางไปจากสาขาวิชาเดมิ จํานวน 5 คน โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนน

เสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 เสียง ผลงานมีคุณภาพดีเดน 
    4)  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพจิารณาความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวฒุิตามขอ 3  
         แลว ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
    5)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัตแิลว ใหแจง ก.พ.อ.ทราบ พรอมสงสําเนาคําส่ังแตงตั้งกรรมการ 
         ผูทรงคุณวุฒฯิ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ จํานวน 1 ชุด  ทั้งนี้ ก.พ.อ.อาจพิจารณาในสาระและ 
         ความถูกตองเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และจะแจงผลใหสภามหาวิทยาลยัทราบภายใน 60 วัน 
         นับตั้งแตวันที่ ก.พ.อ.ไดรับเรื่อง เวนแต มีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจแจงผลภายในกาํหนดได 

5. แบบคําขอรับการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 11 (ก.พ.อ. 05) ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
6. การใดมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ 
   บุคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
7. การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 11 ที่อยูระหวางดาํเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ  
   ก.ม.กําหนด ในวนัที่ประกาศ ก.พ.อ.นี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 
 
       เอกสารประกอบการประชุม 
             - ประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให 
ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เล่ือนระดับขาราชการ 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี    เสนอทีป่ระชุมทราบการเลื่อนระดบัขาราชการที่ 

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ  และไดรับเงนิเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป  จึงไดเล่ือนระดับสูงขึ้น 
จํานวน  1  ราย  คือ 
 

/นางวิรัตน… 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
1  
 
 

คณะเภสัชศาสตร 
นางวิรัตน  จันทรตร ี           
 
  

 
นักวิทยาศาสตร   
ชํานาญการ 
 

 
7 

 
18,180.- 

 
 
  
 
 
   

 
8 
 
 

 
18,180.- 

 
 
  

  

 
-   ตั้งแตวันที่  2  มีนาคม  2550 

 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3   การจางพนักงานมหาวทิยาลัย 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  เสนอทีป่ระชุมทราบการจางพนกังาน 

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    จํานวน  36  ราย  ดังนี ้
1)  พนักงานมหาวิทยาลัย  :  เงินงบประมาณ  จํานวน  15  ราย 
 

ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

  คณะเภสัชศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

1 นางสาววันนิศา ดงใต  เภสัชศาสตรบัณฑิต อาจารย 13 8,360.- 4,928.- 10 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาเภสัชศาสตร           

    จากมหาวิทยาลัยขอนแกน           

                

2 นายธีระพงษ   เภสัชศาสตรบัณฑิต อาจารย 39 8,360.- 4,928.- 10 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

  มนตมธุรพจน สาขาวิชาเภสัชศาสตร           

    จากมหาวิทยาลัยขอนแกน           

                

3 นางสาวจุฑารัตน   เภสัชศาสตรบัณฑิต อาจารย 130 8,360.- 4,928.- 23 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

  ทาทอง สาขาวิชาเภสัชศาสตร           

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

/ลําดับที่ 4 นายทักษกร... 
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ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

  คณะเภสัชศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

4 นายทักษกร  วงศสีดา ครุศาสตรบัณฑิต ผูปฏิบัติงาน 174 6,820.- 2,870.- 28  พฤษภาคม  2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  วิทยาศาสตร         

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

    อุบลราชธานี           

  หมายเหต ุ ทดแทนอัตราขาราชการ  นางสาวโชติกา  เวฬุวนารักษ            

               

  คณะบริหารศาสตร             

5 นายจิรวัฒน เวชแพศย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาจารย 200 12,600.- 7,420.- 1 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาพืชไร           

    จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม           

               

  ปฏิบัติงานประจํา ณ โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร      

6 นางสาวกุลภา   Doctor of  Business   อาจารย 18 12,600.- 7,420.- 21 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

  โภคสวัสดิ ์ Admininstration  (marketing)           

    จาก University of South            

    Australia           

    ประเทศออสเตรเลีย           

                

7 นายสรายุทธ   บัญชีมหาบัณฑิต อาจารย 199 9,320.- 5,446.- 1 สิงหาคม  2550 - 30 กันยายน 2550 

  สุวรรณปกษ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม           

        

  คณะวิทยาศาสตร             

  ปฏิบัติงานประจํา ณ โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร    

8 นางณัฏฐนรี  สุขจิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 198 9,320.- 5,446.- 21 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

  คณะศิลปศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

9 นายสัมพันธ   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 135 9,320.- 5,446.- 1 มิถุนายน  2550 - 30 กันยายน  2550 

  สุวรรณเลิศ สาขาวิชาภาษาไทย           

    จากมหาวิทยาลัยศิลปากร           

 
/ลําดับที่  10 นายจักรพนัธ... 
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ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

  คณะศิลปศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

10 นายจักรพันธ แสงทอง อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 125 9,320.- 5,446.- 1 มิถุนายน  2550 - 31  พฤษภาคม 2552 

    สาขาวิชาปรัชญา           

    จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย           

  หมายเหต ุ ปฏิบัติงานชดใชทุน  2  ป            

                

11 นายจักเรศ  อิฐรัตน อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 124 9,320.- 5,446.- 1 มิถุนายน  2550 - 31  พฤษภาคม 2552 

    สาขาวิชาปรัชญา           

    จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย           

  หมายเหต ุ ปฏิบัติงานชดใชทุน  2  ป            

                

12 นางสาวพัชรี  ธานี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 128 9,320.- 5,446.- 1 มิถุนายน  2550 - 31  พฤษภาคม 2552 

    สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม           

    จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย           

  หมายเหต ุ ปฏิบัติงานชดใชทุน  2  ป            

               

13 นายกันตพัฒน   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 195 9,320.- 5,446.- 2 เมษายน 2550  - 30  กันยายน 2550 

  ตรินันท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร           

    จากสถาบันบัณฑิตพัฒน           

  บริหารศาสตร      

        

  คณะวิศวกรรมศาสตร             

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            

14 นายตะวันฉาย   Master  of  Science อาจารย 65 9,320.- 5,446.- 18  เมษายน  2550 -  30 กันยายน  2550 

  โพธิ์หอม Industrial  Engineering           

    The  University  of  IOWA           

    ประเทศสหรัฐอเมริกา           

        

  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ            

15 นางสาวรุจิรา   ศิลปมหาบัณฑิต อาจารย 178 9,320.- 5,446.- 1  มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

  วงษสามารถ สาขาวิชาการออกแบบภายใน           

    จากมหาวิทยาลัยศิลปากร           

              
 
 

/2) พนักงานมหาวิทยาลัย... 
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2)  พนักงานมหาวิทยาลัย  :  เงินรายไดหนวยงาน  จํานวน  21  ราย 

ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

1 นางสาวคอยจิตร  นครราช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 321 9,320.- 5,446.- 1  มีนาคม  2550  -  30  กันยายน  2550 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา           

    จากมหาวิทยาลัยบูรพา           

                

  คณะวิทยาศาสตร             

  ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ            

2 นางสาวพรทิพย  ทาบทอง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 330 9,320.- 5,446.- 18  เมษายน  2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม           

    จากสถาบันบัณฑิตพัฒน -           

    บริหารศาสตร           

                

  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ           

3 นางสาวปยะนันท   ศิลปประยุกตมหาบัณฑิต อาจารย 322 9,320.- 5,446.- 1 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

  กรินรักษ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ           

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

                

  คณะนิติศาสตร             

4 นายทรงวุฒิ  สารสารนิ นิติศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 340 9,320.- 5,446.- 1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขากฎหมายระหวางประเทศ           

    จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

        

5 นางสาวมิรันตรี  สารบุิตร นิติศาสตรบัณฑิต อาจารย 339 8,360.- 4,928.- 1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

    จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง           

    และเนติบัณฑิต           

    จากสํานักอบรมศึกษา           

    กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา           

                

6 นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ นิติศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 331 9,320.- 5,446.- 2 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขากฎหมายเอกชนและ           

    กฎหมายธุรกิจ           

    จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต           

        

               

      /ลําดับที่  7  นายาสุรพล... 
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ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

 คณะนิติศาสตร       

7 นายสุรพล  พาประจง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พขร. 338 4,880.- 2,050.- 14 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

   สาขาวิชาชางยนต           

   จากเทคโนโลยีอาชีวศึกษา           

  อุบลราชธานี      

              

  คณะศิลปศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

8 นายประสิทธิ์  ปปทุม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 341 9,320.- 5,446.- 1 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา          

    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

               

9 นางสาววราลี  ศิริมูล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารย 350 9,320.- 5,446.- 6 มิถุนายน  2550 -  30  กันยายน  2552 

    สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา           

    จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

  หมายเหตุ  ปฏิบัติงานชดใชทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร  เปนเวลา 2 ป         

        

10 นางสาวโสภิดา   ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 349 7,630.- 3,180.- 14 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

  พิมประภา สาขาการทองเที่ยว           

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

        

  สํานักงานอธิการบดี             

  งานกิจการนักศึกษา             

11 นางสาวแมนวดี   บริหารธุรกิจบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 117 7,630.- 3,180.- 1 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

  วรรณพงศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ          

    จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม          

                

  คณะรัฐศาสตร             

12 นายนิธิโรจน  พละสิงห วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 353 7,630.- 3,180.- 14 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน  2550 

    สาขาวิชาฟสิกส           

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

                

13 นายชัยณรงค  สมดี วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 342 7,630.- 3,180.- 14 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน  2550 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร           

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

        

      /ลําดับที่  14  นายรัชวุฒิ... 
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ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

 คณะรัฐศาสตร       

14 นายรัชวุฒิ  ทองเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษ 343 7,630.- 3,180.- 14 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน  2550 

    สาขาวิชาบรรณารักษและ           

    สารนิเทศศาสตร           

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

    อุบลราชธานี           

                

15 นายสถาพร  เริงธรรม ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต อาจารย 219 12,600.- 7,420.- 16  กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาสหวิทยาการ           

    จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

        

16 นายประดิษฐ   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 345 9,320.- 5,446.- 16  กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

  ชินอุดมทรัพย สาขาวิชาความสัมพันธ           

    ระหวางประเทศ           

    จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

                

17 นายชัยวรรธน  ทับแสง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 346 9,320.- 5,446.- 16  กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาการปกครอง           

    จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

        

 คณะรัฐศาสตร             

18 นางสาววิภาพรรณ   การจัดการภาครัฐและ อาจารย 348 9,320.- 5,446.- 16  กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

  ตระกูลสันติรัตน ภาคเอกชนมหาบัณฑิต           

    จากสถาบันบัณฑิตพัฒน -           

    บริหารศาสตร           

                

19 นางสาวกมลวรรณ   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 347 9,320.- 5,446.- 16  กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

  ช่ืนชูใจ สาขาวิชาการปกครอง           

    จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           

                

20 นางสาวพิสมัย  ศรีเนตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 353 9,320.- 5,446.- 1  สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน  2550 

    สาขาวิชารัฐศาสตร           

    จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง           

                

21 นายเอกราช  บุญเริง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 351 9,320.- 5,446.- 21  สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

    จากสถาบันบัณฑิตพัฒน -           

    บริหารศาสตร           

/มติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.4 การชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง  การสับเปล่ียนอัตรากําลงัและการปรับโครงสราง 
หนวยงาน 

ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)  ไดกําหนด 
หลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเปนระยะ ๆ  โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับทราบและดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของไปบางแลว  เชน  การออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวยการขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ      
การออกประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย -
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550 นั้น 

เนื่องจากหลักเกณฑ ก.พ.อ. ที่สําคัญฉบับหนึ่ง  คือ  ขอกําหนดเกีย่วกบัการกําหนด 
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2550  ไดรับทราบและมอบหมายให
หนวยงานทีเ่กีย่วของเปนผูดาํเนินการ   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่และกองแผนงาน  จึงไดวางแผนการ 
ดําเนินการเปน  2  ระยะ  โดยการดาํเนินการในระยะที่  1 ไดเสร็จสิ้นแลว  และจะเริ่มดําเนินการในระยะที่  2  
โดยมีเปาหมายที่จะดําเนนิการใหเสร็จสมบูรณภายในเดอืนธันวาคม  2550   
   เพื่อใหการดําเนินการในระยะที่  2  ซ่ึงเกี่ยวของกับการวิเคราะหภาระงาน  การกําหนด
อัตรากําลัง  และการจัดโครงสรางหนวยงานตามมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  เปนไปดวยความเรยีบรอย  อธิการบดจีึงเห็นชอบใหทุกหนวยงานชะลอการเพิ่ม
อัตรากําลัง  การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง  และการปรับโครงสรางหนวยงาน  จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัตแิผน
อัตรากําลังและโครงสรางหนวยงานในระยะ  4  ปขางหนา  (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554) 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -  หนังสือที่ ศธ 0529.2.3/1949  ลงวันที่  13  กันยายน  2550 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบการใหทุกหนวยงานชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง  การสบัเปล่ียน
อัตรากําลัง  และการปรับโครงสรางหนวยงาน  จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติแผนอัตรากําลงัและโครงสราง
หนวยงานในระยะ  4  ปขางหนา  ยกเวนการขอกําหนดตําแหนงชาํนาญการและผลงานทางวชิาการ  ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการไดตามปกต ิ
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา  ประจําป  
พ.ศ. 2550  คร้ังท่ี 2  (คร่ึงปหลัง)  ในวนัท่ี  1  ตุลาคม 2550  
   ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และระเบยีบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544   กําหนดใหมีการเลือ่นขั้นประจําป  ครั้งที่ 1 (คร่ึงปแรก) 
เล่ือนในวันที่  1 เมษายน .....    และ  คร้ังที่ 2 (คร่ึงปหลัง)  เล่ือนในวันที่ 1  ตุลาคม ..... โดยใหนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น  นั้น 

   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา  ประจําป พ.ศ. 2550 (คร้ังที่ 2 )  ตามผลการ
พิจารณาของ  คณะ/สํานกั/วทิยาลัย   ดังนี ้
1.  พิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือน  และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเตม็ขั้น)  กลุมขาราชการ  ระดบั 9  
2.  พิจารณาเลือ่นขั้นเงินเดือน  และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเตม็ขั้น)  กลุมขาราชการ  ระดบั 1 – 8 
3. พิจารณาเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจํา   
    เอกสารประกอบการพิจารณา 

1) หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้น   
2) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน  และคาตอบแทนพิเศษ (กรณ ี
     เงินเดือนเตม็ขั้น)  กลุมขาราชการ  ระดบั 9  
3) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนและคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดอืน 
     เต็มขั้น)  กลุมขาราชการ  ระดับ 1 – 8 
4) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และใหรอการเลื่อนขั้น 
     กรณีลูกจางประจาํอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 

 
มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีความเห็นดังนี้ 

1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุม ระดับ 9 – 11   
1) ใหเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ และ ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขัน้) 

ตามผลการพิจารณาที่หนวยงานเสนอตามวงเงินเลื่อนขัน้ของหนวยงาน   ท้ังนี้ สาํหรับหนวยงานที่เสนอเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษเกินวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน   ไดแก  กรณีของคณะศิลปศาสตร            
ท่ีประชุม ใหปรับลดการเสนอเลื่อนขั้น  1  ขั้น เปน 0.5 ขัน้  จํานวน 1 ราย  และของคณะวิศวกรรมศาสตรให
ปรับลดลําดับท่ี 3 จากคาตอบแทน 4 %  เปน  คาตอบแทน 2 %   
       2)    หลังจากปรับลดแลว   ทําใหมีวงเงนิเลื่อนขั้น  คงเหลือจํานวน  1,051.-  บาท  ท่ีประชุม 
มีมติจัดสรรใหคณะศิลปศาสตร  จํานวน 640.- บาท เพื่อนําไปใชในการพิจารณาเลื่อนขั้น  1  ขัน้  สําหรับ  

/รองศาสตราจารย… 
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รองศาสตราจารยสมหมาย  ชินนาค  ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นท่ีหนวยงานเสนอ 

     3)   วงเงินเล่ือนขั้นคงเหลือ จํานวน 411.- บาท  นําไปจัดสรรใหกลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8 

 

2.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ กลุม ระดับ 1 – 8   
            1)   ใหเล่ือนขั้นเงนิเดือนขาราชการ กลุมระดับ 1 – 8  และ ใหไดรับคาตอบแทนพเิศษ 
(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)  ตามผลการพิจารณาที่หนวยงานเสนอ โดยจํากัดตามวงเงินเล่ือนขั้นของหนวยงาน  
สําหรับหนวยงานที่เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน  จํานวน 4 หนวยงาน  ในเบื้องตนใหปรับลด
การเล่ือนขั้นตามวงเงินเลื่อนขั้น  ไดแก  

- คณะเกษตรศาสตร   เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้น    จํานวน  111.-  บาท  
จึงปรับลดขอมูลผูเสนอเลื่อนขั้น 1 ขัน้  จาก 2 ราย เปน 1 ราย วงเงนิเลื่อนขั้นคงเหลือ จํานวน 469.- บาท  
และสําหรับผูท่ีถูกปรับลด จํานวน 1 ราย คอื ผศ.กังวาน  ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
ขอใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาการเลื่อนขั้น เนื่องจากในการเลื่อนขั้นประจําป พ.ศ. 2550 คร้ังท่ี 1 (คร่ึงปแรก)
ไดรับจัดสรรโควตาจากอธิการบด ี
  - คณะศิลปศาสตร  วงเงนิเลื่อนขั้น คงเหลือ จํานวน 521.- บาท   โดยคณะขอเสนออธิการบดี
พิจารณาการเลื่อนขั้น ราย ผศ.ภัทรียา  วสิัยจร  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
  - คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขัน้ จํานวน 638.- บาท 
ปรับลดขอมูลการเล่ือนขั้น 1 ขั้น เปน 0.5 ขั้น จํานวน 2 ราย ตามลําดับความสําคัญ  วงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ 
จํานวน  312  บาท    

-  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงนิเลื่อนขั้น จํานวน 158.- 
บาท   โดยปรบัลดการเลื่อนขั้น 1 ขั้น เปน 0.5  ขั้น  จํานวน 1 ราย ตามลําดับความสาํคัญ วงเงินเลื่อนขั้น 
คงเหลือ จํานวน 402 บาท  

- สํานักคอมพวิเตอรและเครือขาย เสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้น จํานวน 466.- บาท  
โดยปรับลดการเลื่อนขั้น 1 ขัน้ เปน 0.5 ขั้น จํานวน 2 ราย ตามลําดบัความสําคัญ  วงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ 
จํานวน 344.- บาท   

หลังจากปรับลด  มีวงเงนิเลื่อนขั้นคงเหลือรวมกับเงินท่ีไดรับจัดสรรจากกลุมขาราชการ  
ระดับ 9-11   รวมเปนจํานวน  6,255.- บาท   

ท่ีประชุมมีมต ิใหนําวงเงนิเลื่อนขั้นคงเหลือ ไปจัดสรรใหหนวยงานที่วงเงินเลื่อนขัน้ติดลบ 
ไดแกคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ , วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสารณสุข , สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย    และหนวยงานทีมี่ขอจํากัดในการเลื่อนขั้น ซ่ึงมีผูไดเล่ือนขัน้ 0.5 ขั้นเปนจํานวนมาก เพื่อพิจารณา 
ใหผูท่ีไดเล่ือนขั้น 0.5 ขั้น ปรับเปน 1 ขั้น ตามผลการประเมินการปฏิบตัิงาน  และนําวงเงินเลื่อนขัน้คงเหลือ
ดังกลาวใชในการพิจารณาการเลื่อนขั้นกรณี ผศ.กังวาน ธรรมแสง และ ผศ.ภัทรียา วิสัยจร  ตามทีห่นวยงาน 
 

/เสนอให... 
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เสนอใหอธิการบดีพิจารณาการเลื่อนขั้นดวย  โดยขอใหหนวยงานที่มีการเสนอเลื่อนขั้น 0.5 ขัน้ ตามผลการ
ปฏิบตัิงาน    ยืนยันรายชื่อผูสมควรไดเล่ือนขั้น 0.5 ขั้นตามผลการประเมินการปฏิบตัิงาน  

ท้ังนี้   สําหรับขาราชการผูมีเงินเดือนเต็มขัน้สูงสุดของอนัดับ  ซ่ึงมผีลการประเมินอยูใน 
หลักเกณฑไดเล่ือน  1 ขั้น และอยูในเกณฑไดรับคาตอบแทนพิเศษ  4 % ของอัตราเงินเดือน   ใหปฏิบตัิตาม
แนวทางตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 9/2549  ซ่ึงกําหนดแนวทางใหไดรับคาตอบแทน  2 %  
จากเงินงบประมาณแผนดิน  และใชเงินรายไดสมทบ  2%    

3.  การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา   
     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจําตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้น 

ท่ีหนวยงานเสนอ   สําหรับวงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ ใหจัดสรรใหคณะเกษตรศาสตร และ สํานักงานอธิการบดี 
ซ่ึงมีจํานวนผูไดเล่ือนขั้น 0.5 ขั้นเปนจํานวนมาก  เพื่อนาํไปพิจารณาปรับเพิ่มใหผูท่ีไดเล่ือน 0.5 ขั้น ปรับเปน  
1 ขั้น ตามผลการประเมินการปฏิบตัิงาน โดยขอใหคณะยืนยันขอมูลดงักลาว 
 

5.2 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชาํนาญการ 
 ประธาน    เสนอที่ประชุมพจิารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ 

ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ  จํานวน 3 ราย ดังนี ้
1) ตามที่ นางอรอนงค  งามชัด ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดบั 6  

สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานประจําที่งานประสานงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กรุงเทพฯ)  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
ระดับ 7-8   นั้น         

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิดพจิารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางอรอนงค  งามชัด  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่ว 6 ระดับ 6  เลขที่
ประจําตําแหนง 3  อัตราเงินเดือน 16,640 บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี    ดํารง
ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  7 ระดับ  7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน  19, 440  บาท  เลขท่ีประจําตําแหนง
และสังกัดเดิม   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   11  มกราคม  2550 

 
2) ตามที่ นางแสงรัชนี  อเนกคณุวุฒิ ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี 6 ระดับ 6  

สังกัดงานการเงินและบญัชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนกัวิชาการเงนิ
และบัญชี  ชํานาญการ ระดบั 7-8   นั้น         

บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิดพจิารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นางแสงรัชนี  อเนกคุณวุฒิ   ตําแหนงนกัวิชาการเงินและบัญช ี6 ระดับ 6 
เลขที่ประจําตาํแหนง 343 อัตราเงินเดือน  16,190 บาท สังกัดงานการเงนิและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบด ี 
 

/ดํารงตําแหนง... 
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ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี  7 ระดับ  7 ชํานาญการ อัตราเงนิเดือน  16,490  บาท  เลขท่ีประจํา
ตําแหนงและสังกัดเดิม   ท้ังนี้  ตั้งแตวันที่   7  ธันวาคม   2549 
 

3) ตามที่ นายสุรชัย  ศรีใส   ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  6 ระดบั 6  
สังกัดงานประชาสัมพันธ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนกัวิชาการ   
โสตทัศนศกึษา  ชํานาญการ ระดับ 7-8   นั้น         

บัดนี้  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิดพจิารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ผานตาม 
หลักเกณฑที่กาํหนด ประธาน  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให   นายสุรชัย  ศรีใส   ตําแหนงนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา  6 ระดับ 6   เลขที่ประจําตําแหนง 334 อัตราเงินเดือน  17,220 บาท สังกัดงานประชาสัมพันธ  
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  7 ระดับ  7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน  
17,760  บาท  เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกดัเดิม   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   21  ธันวาคม   2549 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติตามผลการพิจารณาทีผู่ทรงคุณวฒุิไดพิจารณาแลว  และบุคคลท่ียื่นขอกําหนด
ตําแหนงชาํนาญการ  ภายหลงัวันท่ี  2  เมษายน  2550  ขอใหหนวยงานตนสงักัดดาํเนินการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลท่ีจําเปนของตําแหนงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑของ ก.พ.อ.   

 
 

     5.3  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   โครงการจัดตั้งสาํนกับริหารทรพัยสินและ 

สิทธิประโยชน  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน  1  ราย  คือ นางศิมาพร  กาเผือกงาม   ตําแหนง
เจาหนาที่บนัทกึขอมูล  5  ระดับ  5  เลขที่ประจําตําแหนง  240  อัตรา  เงินเดือน  12,880.- บาท   สังกดัโรงพิมพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน    ขออนุมัติเปลี่ยน
ตําแหนงเปนเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  5 ระดับ  5   อัตราเงินเดือน   เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม    
ตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2550  ท้ังนี้   เปนการดําเนินการกอนมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล     
คร้ังท่ี  10/2549 เม่ือวันท่ี  19  ตุลาคม  2549 

ขอมูลเบื้องตน 
1. บรรจุเขารับราชการ  สังกัดสํานักวิทยบริการ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี ้   

-  ตําแหนงเจาหนาที่บันทกึขอมูล 1 ระดับ  1  ต ั้งแตวนัที ่1 กันยายน  2537  ถ ึงวันที ่ 
    31 ตุลาคม 2539 

  -  ตำแหนงเจาหนาที่บันทกึขอมูล  2 ระดับ  2  ต ั้งแตวนัที ่1  กันยายน 2539  ถ ึงวันที ่  
     31 ต ุลาคม 2541   

 /ตําแหนงเจาหนาที่... 
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 -  ตำแหนงเจาหนาที่บันทกึขอมูล  3 ระดับ  3 ต ั้งแตวนัที ่1  กันยายน 2541  ถ ึงวันที ่  
     31 ต ุลาคม 2544   

  -  ตำแหนงเจาหนาที่บันทกึขอมูล  4  ระดับ  4   ต ั้งแตวนัที่ 1  กันยายน 2544  ถ ึงวันที ่  
     31 ต ุลาคม 2547   

      -   ตำแหนงเจาหนาที่บนัทึกขอมูล  5 ระดับ  5   ต ั้งแตวันที ่1  กันยายน 2547  ถ ึงปจจุบนั 
     รวมอายุราชการ  12   ป   11  เดือน  (นบัถึง  1  กรกฎาคม  2550) 

2. คุณวุฒกิารศึกษาของ นางศมิาพร  กาเผือกงาม 
-   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  การบัญชี      จากโรงเรียนโปลีเทคนิคภาค 
                                                                            ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
-   อนุปริญญาวิทยาศาสตร  สาขาคอมพิวเตอร   จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
-   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา       จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักเกณฑการเปล่ียนตําแหนง   สามารถพิจารณาไดจาก 

1) หลักเกณฑ ก.ม. 
2) มติ อ.ก.ม. 
3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
4) หลักเกณฑ ก.ม.  ขอมูลสวนบุคคล  และความคิดเห็นของหนวยงาน 
1)  หลักเกณฑ ก.ม. 

หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน 

1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง   
    ตําแหนงวางมีเงิน  และตําแหนงวางไมมีเงิน 

1.  ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปนตําแหนงที่มี 
    คนครอง 

2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 

2.  เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับลักษณะ 
  งานที่ นางศิมาพร  กาเผือกงาม  ปฏิบัติงานอยูแลว และเพื่อ 
     รองรับตอปริมาณและภาระงานดานงานบริหารงานทั่วไป 
     ที่เพ่ิมมากขึ้นของโรงพิมพฯ   โครงการจัดต้ังสํานักบริหาร 
     ทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองคุณวุฒิของผูครอง 
   ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
   ที่จะขอเปลี่ยนดวย 

3.  คุณวุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตรงตามมาตรฐาน 
     กําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 

/2)  มติ อ.ก.ม…. 
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2)  มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี 8/2538  เม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกายน 2538 
มติ อ.ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล 

1.  อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและบัญชี  
  และสายงานพัสดุ  

1.  เปนการเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงใน 

  สายงานบริหารงานทั่วไป 
2. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองดํารงตําแหนงที่ครองอยูใน  
   ปจจุบันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลว 
   ไมนอยกวา 5 ป 

2. นางศิมาพร  กาเผือกงาม  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
    ในสังกัดโรงพิมพฯ โครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพยสินและ 
     สิทธิประโยชน  สํานักงานอธิการบดี 
     มาแลวจํานวน   12   ป      

 

3)  มติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี 1/2548  และ คร้ังท่ี 9/2548 และการดําเนินการของหนวยงาน 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การดําเนินการของหนวยงาน 

1.  การเปลี่ยนตําแหนงที่มิใชนักวิชาการเงินและบัญชี  หรือ 

    นักวิชาการพัสดุ  ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองมีเวลา 

    ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนไมนอย 

    กวา  1  ป  และใหพิจารณามติหรือหลักเกณฑอื่น ๆ  
    ที่เกี่ยวของดวย 

1.  การเปลี่ยนตําแหนงของ  นางศิมาพร  กาเผือกงาม 
    เปนการเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    1     ป    

2. ผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา 
    ของหนวยงาน 

2.  โรงพิมพโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ 
สิทธิประโยชน    ไดดําเนินการ    ตามหลักเกณฑ / ขั้นตอน   
โดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน และ ผูบังคับบัญชา 
หนวยงาน 

3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ 
   ประเมิน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน 
   อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการ 
   จากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการภายนอก 
   มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง  
    โดยมีกรรมการจากคณะวิศวกรรมศาสตร  รวม จํานวน  1     
    คน  จากคณะเกษตรศาสตร  จํานวน  1  คน   และจาก 
   โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสิน  จำนวน   2  คน   

4. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ 
   ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย  

4.  โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่  เสนอเรื่องตอ 
    มหาวิทยาลัยพรอม รายงานผลการประเมินและ 
    มีความเห็นของกรรมการ ทุกทาน 

5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง - 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบผลการประเมินเปล่ียนตาํแหนงของ  นางศิมาพร  กาเผือกงาม  จาก
ตําแหนงเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  5  ระดับ  5  เปนตําแหนงเจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป  5 ระดับ  5   อัตรา
เงินเดือน   เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกดัเดิม    ตัง้แตวันท่ี  1  เมษายน  2550   เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนด
กรอบอัตรากําลังและโครงสรางมหาวิทยาลัยยังไมแลวเสร็จ  จึงขอใหชะลอการเปล่ียนตําแหนงไวกอนจนกวา
การดําเนินการขางตนจะแลวเสร็จ  ท้ังนี้  วันท่ีแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงเปนไปตามวนัที่คณะ/หนวยงานนําเสนอ 

/5.4  รางประกาศ... 
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5.4  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   เร่ืองคุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการ 
 ไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร ,  คณะนติิศาสตร ,  คณะศิลปปยุกตและการออกแบบ ,  วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข   
   ตามความในขอ  13  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ,  คณะรัฐศาสตร  ,  คณะนิติศาสตร ,  คณะศิลปปยุกตและการออกแบบ  พ.ศ.  
2549  กําหนดใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีตองมีคุณสมบัติ    หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของคณบดี โดย
ทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย     นั้น 
   ดังนั้น  เพื่อใหการแตงตั้งคณบดีของหนวยงานขางตนเปนไปดวยความเรียบรอย   
โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง    
คุณสมบัติ   หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร  ,  คณะนิติศาสตร ,  คณะศิลปปยุกตและการ
ออกแบบ ,  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    พ.ศ............   

 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1.  รางประกาศฯ   เรื่อง   คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร  พ.ศ......... 

2.  รางประกาศฯ   เรื่อง   คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะนิติศาสตร พ.ศ......... 
3.  รางประกาศฯ   เรื่อง   คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะศิลปปยุกตและการ

ออกแบบ พ.ศ......... 
4.  รางประกาศฯ   เร่ือง   คุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข   พ.ศ........... 
 
มติท่ีประชุม          เนื่องจากมีขอแกไข   ท่ีประชุมจึงมอบหมายให   โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง  โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ  หรือขอบังคับมหาวิทยาลัย  และเมื่อแกไข
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
 

5.5 การปรับอัตราคาจางพนักงานและลูกจางชัว่คราว 
1)   การปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางจากงบประมาณ 

แผนดิน  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมี
มติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการ 
 

/ปรับปรุง... 
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ปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เพื่อใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจายตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  ตามขั้นตอนตอไป (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 1) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดนําเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจายในกรณี
ดังกลาวไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือเร่ืองการเสนอขอเพิ่มงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในภาพรวมไปยังสํานักงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 2) แตมิไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อการดังกลาว ตามที่เสนอขอ 

จากการประสานงานไปยังสํานักงบประมาณ ทราบวาขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป จากรายการที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/
หรือ โดยการบริหารคาใชจายดังกลาวจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  
   จากการประมาณการคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางจากเงิน
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และประมาณการคาใชจายในการจางพนักงานอัตราใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนเงิน  34,528,482 บาท และหากประมาณการคาใชจายในการปรับเพิ่มคาจาง 
รอยละ 4% ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงตองใชงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาว เปนเงิน 371,502 บาท รวมเปน
คาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 34,899,984 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
3) 

จากตรวจสอบงบประมาณในงบเงินอุดหนุน รายการคาใชจายบุคลากร พบวามี
จํานวนรวมทั้งสิ้น 48,029,844.65 บาท จําแนกเปนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550 (คงเหลือ) จํานวน 
13,163,844.65 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5) และงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2551 จํานวน 34,866,000 บาท  
   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับเพิ่มคาใชจายใน
การจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกลาวขางตน 
 

   เอกสารประกอบการประชุม 
1. สําเนาบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509(4)/ว 1102 ลว. 23 สิงหาคม 2550  

เร่ือง การขออนุมัติรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. สําเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0208/2885 ลว. 17 กรกฎาคม  

2550 เร่ือง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
3. ประมาณการคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณ 

แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กรณีปรับเพิ่มคาจางตามแนวทางขาราชการ 
ปรับเพิ่ม รอยละ 4) 

/4. บัญชีสรุปรับ… 



 - 20 -
 

4. บัญชีสรุปรับ-จาย เงินเดือนพนักงาน ณ 30 กันยายน 2550 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ 
 

2)  การปรับเพิ่มคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทน 
เพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางจากงบประมาณเงินรายได  

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ที่ไดลงมติใหความ
เห็นชอบในหลักการการปรับเพิ่มคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ 
และเงินปรับเพิ่มอัตราคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย)โดยงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดังกลาว ให 
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรานจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 จากรายการที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/หรือ ใชจายจากเงินรายได ไปดําเนินการใน
โอกาสแรกกอน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และในกรณีที่มีมีปญหาขอขัดของใหมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ประสานและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไป 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยการปรับเพิ่มอัตรา
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณแผนดิน แลวตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ผานมา แตพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จางจากงบประมาณเงินรายไดยังมิไดรับการปรับเพิ่มดังกลาว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2550 ที่มีมติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการ
ปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เพื่อใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551   
   ดังนั้น  เพื่อไมให เกิดความแตกตางในอัตราคาตอบแทนในการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณทั้งสองแหลง และใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณเงินรายได มี
รายรับที่เพียงพอเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับ
เพิ่มคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแก
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางจากงบประมาณเงินรายไดใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกลาวขางตน 

 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหปรับเพิ่มคาจางพนักงานที่จางจากงบประมาณเงินรายไดตาม
มติคณะรัฐมนตรี  สําหรับคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพมอบหมายใหกองแผนงาน  แจงเวียนคณะ/
หนวยงานทราบถึงหลักเกณฑการจายคาตอบแทน  และใหคณะ/หนวยงานประมาณการงบประมาณที่ใชในการ 
 

/ดําเนินการ... 
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ดําเนินการดังกลาว   แลวแจงกองแผนงาน  เพื่อรวบรวม และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
 

3)   การปรับเพิ่มคาจางรายเดือนใหแกลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณเงินรายได  
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ที่ไดลงมติใหความ

เห็นชอบในหลักการการปรับเพิ่มคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ 
และเงินปรับเพิ่มอัตราคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย)โดยงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดังกลาว ให
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 จากรายการที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/หรือ ใชจายจากเงินรายได ไปดําเนินการใน
โอกาสแรกกอน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และในกรณีที่มีมีปญหาขอขัดของใหมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ประสานและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไป 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยการปรับเพิ่มอัตรา
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณแผนดิน แลวตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ผานมา แตพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จางจากงบประมาณเงินรายไดยังมิไดรับการปรับเพิ่มดังกลาว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2550 ที่มีมติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการ
ปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เพื่อใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551   
   ดังนั้น เพื่อใหลูกจางชั่วคราวท่ีจางจากงบประมาณเงินรายได มีรายรับที่เพียงพอ
เหมาะสมตอการดําเนินชีวิต   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับเพิ่มคาจางราย
เดือนใหแกลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณเงินรายได ใหเปนไปตามมตคิณะรัฐมนตรีท่ีกลาวขางตน 

 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหปรับเพิ่มคาจางรายเดือนใหแกลูกจางชั่วคราวที่จางจาก
งบประมาณเงินรายไดตามมติคณะรัฐมนตรี    
 

5.6  ขออนุมัติเล่ือนวันประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังท่ี  10/2550  
ตามที่ไดกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  10/2550   

ในวนัศุกรที่  12  ตุลาคม  2550  นั้น  เนื่องจากวนัประชุมกระชั้นชิด   
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเลื่อนประชุมครั้งที่ 10/2550  จากเดิม  วันศกุรที่  12  ตุลาคม   

2550   เปน  วนัศุกรที่  19  ตลุาคม  2550  หรือ  วันศุกรที่  26  ตุลาคม  2550 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม        ท่ีประชมุมีมติใหเล่ือนการประชุมคราวตอไปเปนตนเดือนพฤศจิกายน  และเมื่อไดวันท่ี
เหมาะสมแลวขอใหฝายเลขานุการแจงคณะกรรมการทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 

6.1 แนวทางปฏิบตัิของสถาบันอุดมศึกษาในการขอเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประชุมหารือรวมกับกรมบัญชีกลาง   
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการขอเบกิจายเงินเดือนของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษาไดมีคําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรณตีาง ๆ ไปยังกรมบัญชีกลาง
แลวมีความเหน็รวมกนัวา  เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมชัดเจนในการดําเนนิการและเปนทีเ่ขาใจตรงกัน
ระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ  คําส่ังในเรื่องดังกลาวควรตองไดรับการรับรองความถูกตองในการดาํเนินการ  
และเนื่องจากตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  การบริหาร
อัตรากําลังและการบริหารงานบุคคลเปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา  จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษารับรอง
ความถูกตองในการดําเนินการและจัดสงเอกสารตามแตละกรณดีังตอไปนี้  ใหกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการ
พิจารณาดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
   1.  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  ตองไดรับการรับรองความถูกตองใน
การดําเนนิการโดยตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.)  กําหนดตามประกาศ  ก.พ.อ. เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  และขอใหแนบเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งไดรับการรับรอง
ความถูกตองแลว  ดังนี ้
    1.1  สําเนารายงานการประชมุสภาสถาบันหรือคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากสภาสถาบันที่มีมติอนุมัตใินกรณีดังกลาว  ซ่ึงตองดําเนินการภายในจํานวน
กรอบอัตราขาราชการที่มีอยูในระบบบัญชถืีอจายเงินเดือนขาราชการ  ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 
    1.2  สําเนากฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  และประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษา  เร่ืองการจัดตั้ง  การรวม  การยุบเลิกและการแบงสวนราชการในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกี่ยวของกับการกําหนดระดบัตําแหนงกรณีตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
   2.  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตางสายงาน  ตองไดรับการรับรองความ
ถูกตองในการดําเนินการภายในกรอบตําแหนงที่พึงมีเพือ่ใชในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด   ตามมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  โดยไมเกินจํานวนกรอบอัตราขาราชการที่มีอยูในระบบบัญชถืีอจายเงินเดือนของ 
 

/ขาราชการ... 
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ขาราชการ  ซ่ึงไดรับการอนุมตัิจากกรมบัญชีกลาง  และขอใหแนบเอกสารสําเนารายงานการประชมุสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีมติ
อนุมัติในกรณดีังกลาว  ซ่ึงไดรับการรับรองความถูกตองแลว 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร   จงึเสนอที่ประชมุเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาในการขอเบิกจายเงินเดอืนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

6.2 การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ท่ีจางจากเงินงบประมาณ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2551  

ตามที่ สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ที่
จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการเปนผูพิจารณากําหนด
ตําแหนง ทั้งนี้ ใหกําหนดไดไมเกินจํานวนลูกจางชั่วคราวประจําปงบประมาณที่ผานมาที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.พ.  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการพิจารณาอนุมัติกรอบลูกจางชั่วคราว ที่จางจากเงิน
งบประมาณ จํานวน 20 อัตรา)  

จากรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะ/
สํานัก ไดขอกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้น 34 อัตรา จําแนกเปนลูกจางชาว
ตางประเทศที่มีสัญญาจาง จํานวน 19 อัตรา และลูกจางชั่วคราวผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 15 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1)   

ในเบื้องตนกองแผนงาน ไดพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราดังกลาวโดยพิจารณาจัดสรร
ในอัตราเดิมที่ คณะ/สํานัก ไดดําเนินการจางไดจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผานมา จําแนกเปนอาจารยผู
เกษียณอายุราชการ/อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 9 อัตรา และเปนอัตราลูกจางชาวตางประเทศที่
มีสัญญาจาง จํานวน 11 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 2) 

อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผานมานั้น คณะวิชาที่ไดรับจัดสรรกรอบ
อัตราและงบประมาณเพื่อการจางแตไมสามารถสรรหาบุคคลเพื่อทําการจางได และจึงโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากงบบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราว ไปเปนงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ซ่ึง
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
แต เมื่อมหาวิทยาลัยตองขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อปดบัญชีงบบุคลากร หมวดเงินเดือน ซ่ึงกรมบัญชีกลาง
ไดกําหนดนโยบายในการโอนงบกลางเพื่อสมทบการเบิกจายตามจํานวนงบประมาณที่ขาด โดยจะไมพิจารณา
จัดสรรใหในวงเงินท่ีมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบบุคลากร ไปยังงบรายจายประเภทอื่น ดังนั้น การ
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราว ไปเปนงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอย 

 
/และวัสดุ... 
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และวัสดุ ของคณะวิชาตางๆ จะสงผลใหกรมบัญชีกลางจะไมพิจารณายอดเงินจํานวนดังกลาวขางตน ในการ
โอนงบกลางมาสนับสนุนเพิ่มเติม และขอใหเปนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในการหางบประมาณเพื่อปด
บัญชีการเบิกจายงบบุคลากรที่อาจติดลบจากการพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาว  

ดังนั้น เพื่อใหการเบิกจายงบบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว ท่ีจางจากเงินงบประมาณประเภทงบ 
บุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2. กรณี คณะวิชาท่ีไดรับการจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางลูกจาง 
ชั่วคราว แตไมสามารถสรรหาบุคคลเพื่อทําการจางได ขอใหเสนอเรื่องตอกองแผนงาน  เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางใหแก คณะวิชาท่ี
มีความจําเปนตองใชอัตราลูกจางชั่วคราวเพื่อการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 

   เอกสารประกอบการประชุม 
1. รายละเอียดผูมีความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการเพื่อเปนอาจารยใน 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
2. กรอบอัตราลูกจางชั่วคราว ที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการ 

คาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามที่กองแผนงานเสนอ  และขอใหคณะ/หนวยงานยืนยันการ
จางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว  ตอกองแผนงานภายใน
สิ้นเดือนตุลาคม  2550 
 
ปดประชุมเวลา  12.30  น. 
 
       สิริรัตน  วงษทอง                                      สุภชัย  หาทองคํา 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)                    (นายสุภชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  10/2550    

 
ประกอบ   วิโรจนกูฏ  

( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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	มติที่ประชุม  อนุมัติตามผลการพิจารณาที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแล้ว  และบุคคลที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ  ภายหลังวันที่  2  เมษายน  2550  ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นของตำแหน่งเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.  

