รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ครั้งที่ 2/2552
วันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องวารินชาราบ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุ ม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
2. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุตินนั ท์ ประสิ ทธิ์ ภูริปรี ชา กรรมการ
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วชั รพงษ์ วัฒนกูล
กรรมการ
4. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายปรี ชา บุญทานุก
กรรมการ
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุ ทธิแพทย์
กรรมการ
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
กรรมการ
7. (แทน)คณบดีคณะบริ หารศาสตร์
นางฉัตรฤดี ศิริลาดวน
กรรมการ
8. คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุ ทธิพินิจธรรม กรรมการ
9. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธงชัย วงศ์ชยั สุ วรรณ
กรรมการ
10. (แทน) ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การ นางสุ ภาพร ธี ระพงษ์สวัสดิ์
กรรมการ
11.(แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ฯ นางสาวศุภลักษณ์ มาคูณตน
กรรมการ
12. ประธานสภาอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริ ญ
กรรมการ
13.รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
นายสุ ภชัย หาทองคา
กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ ฯ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
ผู้ร่วมประชุ ม
1. นายอุดม คาจันทร์
2. นางอรุ โณทัย อุ่นไธสง
3. นางสาวสิ ริรัตน์ วงษ์ทอง
4. นางสาวฐิติยาภรณ์ บั้งทอง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรี วริ ัตน์
รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ ประสิ ทธิ์
นายรัชชนนท์ แกะมา

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ที่ปรึ กษาอธิการบดีดา้ นกฎหมาย
รักษาการในตาแหน่งรองหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร
นิติกร
/เปิ ดประชุ ม...

-2เปิ ดประชุ มเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
ไม่ มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุ ม
2.1 รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2552
วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2552
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการ บริ หารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2552 วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2552
มติทปี่ ระชุ ม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสื บเนื่อง
ไม่ มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการอนุมตั ิให้บุคลากรลาศึกษา

จานวน 5 ราย คือ
1. นางสาวรุ จิรา วงษ์ สามารถ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่ วนตัว (ทุนประเภท 2) มีกาหนด 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 3
พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาศึกษาเดือนละ 10,490.- บาท
2. นางสาวกัญญ์จนา นึกดี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ตาแหน่ งเลขที่ 411 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ลาศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ Institute de Touraine เมือง Tours ประเทศสาธารณรัฐฝรั่ งเศส ด้วยทุ น
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุนประเภท 1ก) มีกาหนด 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2552 ถึง
วันที่ 3 มกราคม 2553 โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาเดือนละ 15,410.- บาท
/3. นางสาวเพียงกมล...

-33. นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ลาศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร Master of Public Policy ณ University of
Tasmania ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนส่ วนตัว (ทุนประเภท 2) มีกาหนด 1 ปี 10 เดือน 18 วัน ตั้งแต่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาศึกษาเดือนละ 10,894.- บาท
4. นางสาวปิ ยะมาศ ทัพมงคล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ลาศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร Master of Public Policy ณ University of
Tasmania ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนส่ วนตัว (ทุนประเภท 2) มีกาหนด 1 ปี 10 เดือน 18 วัน ตั้งแต่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาศึกษาเดือนละ 11,221.- บาท
5. นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ลาศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาการออกแบบ
สิ่ งแวดล้อม ณ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนส่ วนตัว (ทุนประเภท 2) มีกาหนด 4 ปี
2 เดือน 11 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยให้ได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลาศึกษา เดือนละ 10,388.- บาท
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

4.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเข้ าปฏิบัติราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการอนุมตั ิให้บุคลากรรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบตั ิงาน จานวน 2 ราย คือ
1. นางอุบล ชิ นวัง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์
ระดับ 7 ตาแหน่งเลขที่ 381 สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาวิชาพืชสวน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และทุน
ส่ วนตัว ได้ศึกษาครบตามหลักสู ตรแล้วและอยูร่ ะหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริ ญญา จึงได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2551
2. นางสาวบงกช สุ ขอนันต์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
อาจารย์ ระดับ 6 ตาแหน่งเลขที่ 437 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขา Electrical Power System ณ
University of Strathclyde ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยทุนกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานและ
ทุนส่ วนตัว ได้ศึกษาครบตามหลักสู ตรแล้วและอยูร่ ะหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริ ญญา จึงได้รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่วนั ที่ 19 มกราคม 2552
/มติทปี่ ระชุ ม...
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มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

4.3 รายงานการแต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งตั้งข้าราชการให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2552 อนุมตั ิแล้วจานวน 4 ราย (ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย และตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย) ดังนี้
1) ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

ดารงตาแหน่ง

สาขาวิชา

ระดับ

ตั้งแต่วนั ที่

1

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
นายสุวฒั น์ ผาบจันดา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

เคมี

7

26 กุมภาพันธ์ 2551

2
3

ภาควิชาฟิ สิ กส์
นายชาญเรื องฤทธิ์ จันทร์นอก
นางรุ่ งนภา ทิพากรฐิ ติกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ฟิ สิ กส์
ฟิ สิ กส์ (วัสดุศาสตร์ )

7
7

14 สิ งหาคม 2551
30 พฤษภาคม 2551

2) ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
ที่

1

สังกัด/ชื่อ-สกุล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
นายวินิช พรมอารักษ์

มติทปี่ ระชุ ม

ดารงตาแหน่ง

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา

เคมี

ระดับ

ตั้งแต่วนั ที่

7

14 สิ งหาคม 2551

รับทราบ
/4.4

การจ้ างพนักงาน...

-54.4 การจ้ างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 8 ราย ดังนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

ตาแหน่งที่จา้ ง

สวัสดิการ

ตั้งแต่วนั ที่

ตาแหน่ง

เลขที่

เดือนละ

อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์

203

9,700.-

5,446.-

1 ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์

219

9,700.-

5,446.-

17 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552

3 นายขวัญชัย
เกิดแดน

Master of Arts
The University of Leeds

อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์

191

9,700.-

5,446.-

3 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552

4 นางสาวศิริสุดา
แสนอิว

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์

345

9,700.-

5,446.-

17 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552

5 นายภัทรพงศ์
เจริ ญกิจจารุ กร

บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
ศูนย์การเรี ยนรู้
เทคโนโลยี
จังหวัดมุกดาหาร

436

9,700.-

5,446.-

1 ธันวาคม 2551– 30กันยายน 2552

6

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
คณะนิติศาสตร์

372

7,940.-

3,180.-

15 ธันวาคม 2551 - 30 กันยายน2552

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จากวิทยาลัยท่าหลวงซีเมนต์

ช่างเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
สานักงานเลขานุการ

370

7,100.-

2,870.-

4 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552

ไทยอนุสรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

เงินรายได้ หน่ วยงาน
1 นางสาวศิริพร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ยศมูล
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2

นางสาวสุธินี
เดชะตา

นายพัฒนพงศ์
เกษกรณ์

จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7

นายอภิรักษ์
ทูลภิรมย์

/นายเสกสรรค์...
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ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

ตาแหน่งที่จา้ ง
ตาแหน่ง

เลขที่

เดือนละ

80

13,110.-

สวัสดิการ

ตั้งแต่วนั ที่

เงินรายได้
หน่ วยงาน
8 นายเสกสรรค์
นิสยั กล้า

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มติทปี่ ระชุ ม

อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์

7,420.-

4 ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตาแหน่ งชานาญการ
ตามที่ สิ บเอกสมศักดิ์ สั นติวงศกร ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 6 ระดับ 6
สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ยนื่ ผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ชานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2550 มีมี ติให้ผทู ้ ี่ยนื่ ขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผี ลบังคับใช้หลักเกณฑ์
.ม. และมห วิทยาลัย
กาหนดเดิมไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะออกข้อบังคับ ป ะ าศหลักเกณฑ์ใหม่แล้วเสร็ จ ทีัี้งนี้ ได้
กาหนดให้ประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นีัี้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลัน่ กรองได้ประเมินคุณลักษณะแล้วเห็นว่า
เป็ นผูเ้ หมาะสม และคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่าวแล้ว ประธาน จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ สิ บเอกสมศักดิ์ สั นติวงศกร ตาแหน่งประชาสัมพันธ์ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจา
ตาแหน่ง 5 อัตรา 21,410.-บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สานักงานอธิ การบดี ดารงตาแหน่ ง
นักประชาสั มพันธ์ 7 ระดับ 7 ชานาญการ อัตราเงินเดือน 21,410.-บาท เลขที่ประจาตาแหน่ งและ
สั งกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
เอกสารประกอบการประชุ ม
- แบบสรุ ปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติทปี่ ระชุ ม
อนุมัตกิ ารแต่ งตั้ง ให้ สิ บเอกสมศักดิ์ สั นติวงศกร ดารงตาแหน่ ง
นักประชาสั มพันธ์ 7 ระดับ 7 ชานาญการ ตั้งแต่ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดยให้ ไปสั งกัดงาน
ประชาสั มพันธ์ กองกลาง ส่ วนการมอบหมายงานอืน่ ๆ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการกองกลาง
/5.2 บุคลากรขออนุมัติ…
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5.2 บุคลากรขออนุมัติลาฝึ กอบรม - วิจัย
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ให้ นายสุ รสิ ทธิ์ สุ ทธิ คาภา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ ลาฝึ กอบรม – วิจยั ภายใต้โครงการ Asian Core Program ณ
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุน JSPS – NRCT มีกาหนด 30 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์
2552 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาฝึ กอบรม – วิจยั
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานยังไม่ครบ 1 ปี เพื่อให้เป็ นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 กรณี การขออนุมตั ิลาศึกษา
ฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบตั ิการวิจยั ของพนักงานไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริ หารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลาฝึ กอบรม –
วิจยั ของ นายสุ รสิ ทธิ์ สุ ทธิ คาภา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา
ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม ซึ่ งตามระเบียบกาหนด
คุณสมบัติผ้ ปู ระสงค์ ขออนุมัติลาฝึ กอบรม ณ ต่ างประเทศ ดังนี้
- เป็ นผูม้ ีเวลากลับมาปฏิบตั ิราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราการ ซึ่ งรวมถึง
การปฏิบตั ิราชการชดใช้การลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั เดิมที่คา้ งอยูด่ ว้ ย
- รับราชการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
- พ้นการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการแล้ว
มติทปี่ ระชุ ม
เนื่องจากทุนดังกล่ าวเป็ นทุนต่ อเนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาโท และคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ พจิ ารณาแล้ วว่าระยะเวลาการฝึ กอบรม – วิจัย ดังกล่าวมีระยะเวลาไม่ มาก จึงไม่ กระทบต่ องาน
ประจา คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล จึงพิจารณาอนุมัติให้ นายสุ รสิ ทธิ์ สุ ทธิคาภา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ลาฝึ กอบรม – วิจัย ณ Yamaguchi University ประเทศญีป่ ุ่ น มีกาหนด 30 วัน ตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 โดยได้ รับค่ าจ้ างระหว่างลาฝึ กอบรม – วิจัย

/5.3 ขออนุมัติเปิ ดสอบ...

-85.3 ขออนุมัติเปิ ดสอบคัดเลือกบุคคลเป็ นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรื อเปิ ดรับ
โอนข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ทดแทนอัตราทีว่ ่ างลง
1) คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมตั ิเปิ ดสอบคัดเลือกบุคคลเป็ นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หรื อเปิ ดรับโอนข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ ทดแทนอัตรา
ข้าราชการที่วา่ งลงของ นายจักรฤทธิ์ อุทโธ เลขที่ 571 โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง คือ สาเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์

มติทปี่ ระชุ ม

อนุมัติ

2) คณะเภสั ชศาสตร์ ขออนุมตั ิเปิ ดสอบคัดเลือกบุคคลเป็ นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ ทดแทนอัตราที่วา่ งลง จานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ทดแทนอัตราของ นางอุไลลักษณ์ เทพวัลย์ ข้าราชการซึ่ งโอนย้ายไปสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข
2. ทดแทนอัตราของ นางนัทที พัชราวินิช ข้าราชการซึ่ งโอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ทดแทนอัตราของ นางสาวฎายิน กุมภลา ข้าราชการ ลาออก
4. ทดแทนอัตราของ นางสาวศิริมา สังคพัฒน์ พนักงาน ลาออก
5. ทดแทนอัตราของ นางนฤวรรณ เสาวคนธ์ นักเรี ยนทุนซึ่งย้ายไปชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง คือ สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท ทางด้าน
เภสัชศาสตร์ สาขาบริ บาลเภสัชกรรม สาขาชีวเภสัชศาสตร์
มติทปี่ ระชุ ม

อนุมัติ

5.4 การจ่ ายค่ าสวัสดิการสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้ รับการเปลีย่ น
ตาแหน่ งสู งกว่ าตาแหน่ งทีบ่ รรจุ
ด้วย นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนัก
ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้าง 8,985 บาท สวัสดิการ 2,870 บาท ขออนุมตั ิทบทวนมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2549 และขออนุมตั ิปรับค่าสวัสดิการให้สอดคล้องกับชื่อตาแหน่ง และภาระงานที่มากขึ้น
/ทั้งงาน...

-9ทั้งงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามตาแหน่ง และภาระงานของ นายสุ รชัย ศรี ใส ข้าราชการที่ไป
ปฏิบตั ิงานเป็ นการประจาที่สานักวิทยบริ การ โดยขอปรับคาสวัสดิการเป็ นเดือนละ 3,180 บาท
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2549 ได้พิจารณาการขออนุมตั ิเปลี่ยนตาแหน่งพนักงาน ราย นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร จาก
ตาแหน่งพนักงานธุรการ เป็ นตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ซึ่ งโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้นาเสนอ
2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 คือ อนุมตั ิการเปลี่ยนตาแหน่ง โดยให้ได้รับค่าจ้างและค่าสวัสดิการคงเดิม
และแนวทางที่ 2 อนุมตั ิการเปลี่ยนตาแหน่ง โดยให้ปรับเพิม่ เงินค่าสวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม
แนวทางที่ 1 คืออนุมตั ิให้ นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร เปลี่ยนตาแหน่ง จาก พนักงานธุรการ เป็ น
นักประชาสัมพันธ์ โดยได้รับค่าจ้างและค่าสวัสดิการคงเดิม โดยที่ประชุมพิจารณาจาก
1. อนุโลมตามแนวทางของข้าราชการ : การเปลี่ยนตาแหน่งไม่เป็ นเหตุผลให้เพิ่ม
งบประมาณ และการขอตาแหน่งใหม่เพื่อทดแทน
2. การเปลี่ยนตาแหน่งของพนักงานที่จา้ งด้วยงบประมาณแผ่นดิน ( นายวีระพันธุ์
คาก้อน) และเงินรายได้ (นายสิ ริชยั ภิบาลวงษ์) ไม่ได้รับการปรับเพิ่มค่าจ้างและค่าสวัสดิการ
3. พนักงานที่เปลี่ยนตาแหน่ง กรณี เปลี่ยนตาแหน่งสู งกว่าสายงานแรกบรรจุที่ผา่ นมา
(ก่อนการเปลี่ยนตาแหน่งของ นางทิพย์วรรณฯ) ไม่มีบุคคลใดได้รับการปรับเพิ่มค่าจ้างและค่าสวัสดิการ
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาการจ่ายค่าสวัสดิการข้างต้นเป็ นไปโดยถูกต้องตาม
ประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่ องค่าสวัสดิการสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้หารื อที่ปรึ กษาอธิการบดีดา้ นกฎหมาย ซึ่ง
ท่านมีความเห็นว่า ตาแหน่งใดที่บรรจุโดยคุณวุฒิระดับใด เห็นควรจ่ายค่าสวัสดิการตามคุณวุฒิน้ นั เช่น
ตาแหน่งใดที่ตอ้ งบรรจุบุคคลโดยใช้คุณวุฒิปริ ญญาตรี ซึ่ งเทียบเท่าระดับ 3 ของข้าราชการ ควรจะได้รับ
สวัสดิการในระดับปริ ญญาตรี คือ 3,180.-บาท ดังนั้น จึงควรจ่ายสวัสดิการตามตาแหน่งที่บุคคลนั้นครองอยู่
ตั้งแต่วนั ที่ได้ครองตาแหน่งนั้น
ประเด็นเสนอเพือ่ พิจารณา
1. การจ่ ายค่ าสวัสดิการสาหรับพนักงานทีไ่ ด้ รับการเปลี่ยนตาแหน่ งสู งกว่ าตาแหน่ งทีบ่ รรจุ
1.1 หลักการ
เห็นควรให้จ่ายค่าสวัสดิการตามตาแหน่งที่ครองอยู่
1.2 การดาเนินการ
จ่ายค่าสวัสดิการให้กบั พนักงานที่ได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนตาแหน่งสู งกว่าสายงานแรก
บรรจุและมิได้ปรับเพิ่มสวัสดิการ จานวน 5 คน ตั้งแต่วนั ที่ได้รับการเปลี่ยนตาแหน่ง ยกเว้น ลาดับที่ 4 และ
5 ให้ได้รับสวัสดิการตามหลักการข้างต้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็ นต้นไป เนื่องจากเป็ นพนักงานที่
ได้รับการปรับสถานภาพจากลูกจ้างชัว่ คราว สังกัดสานักงานอธิ การบดี ซึ่ งไม่ได้รับค่าสวัสดิการตั้งแต่วนั ที่
ได้รับการปรับสถานภาพ และเพิง่ ได้รับค่าสวัสดิการตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็ นต้นมา คือ
/1. นายสิ ริชยั ...
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ที่
1

ชื่อ - สกุล
คณะศิลปศาสตร์
นายสิ ริชยั ภิบาลวงษ์

4

สานักงานอธิ การบดี
งานสวนและสิ่ งแวดล้อม
นายวีระพันธุ ์ คาก้อน
งานประชาสัมพันธ์
นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร
กองบริ การการศึกษา
นายครองศักดิ์ รัตนกาสาว์

5

งานกิจการนักศึกษา
นางสุ กญั ญา รัตนโสภา

2
3

เปลีย่ นตาแหน่ ง
จาก

วันเปลีย่ นตาแหน่ ง

หมายเหตุ

เป็ น

นายช่าง
อิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1 กุมภาพันธ์ 2548

พนักงานการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

29 มิถุนายน 2548

พนักงานธุ รการ

นักประชาสัมพันธ์

4 มกราคม 2549

เจ้าหน้าที่โสตทัศน
ศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

6 กุมภาพันธ์ 2549

ปรับสถานภาพ ณ
1 ตุลาคม 2546
ปรับสถานภาพ ณ
22 มีนาคม 2547

พนักงานธุ รการ

นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ

26 พฤศจิกายน 2550

ปรับสถานภาพ ณ
1 กรกฎาคม 2546

มติทปี่ ระชุ ม
เนื่องจาก คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ในคราวประชุ มครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 อนุมัติให้ นางทิพย์ วรรณ เวฬุ วนาธร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปลี่ยน
ตาแหน่ งจากพนักงานธุรการ เป็ น ตาแหน่ งนักประชาสั มพันธ์ โดยพิจารณาจากหลักการของการเปลีย่ น
ตาแหน่ งของข้ าราชการโดยอนุโลม คือ การเปลีย่ นตาแหน่ งไม่ เป็ นเหตุผลให้ เพิม่ งบประมาณ และการขอ
ตาแหน่ งใหม่ เพือ่ ทดแทน จึงทาให้ นางทิพย์ วรรณ เวฬุ วนาธร ไม่ ได้ รับการปรับเพิม่ ค่ าจ้ างและค่ าสวัสดิการ
และเมื่อพิจารณาตามประกาศฯ เรื่องค่ าสวัสดิการสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ความเห็นของทีป่ รึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย ทีป่ ระชุ ม จึงมีมติให้ พนักงานทีไ่ ด้ รับการเปลีย่ นตาแหน่ งทีส่ ู ง
กว่าสายงานแรกบรรจุได้ รับสวัสดิการในตาแหน่ งทีค่ รองอยู่ปัจจุบัน คือ อัตรา 3,180.- บาท ตั้งแต่ วนั ทีม่ ีมติ
คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบข้ อมูล
พนักงานทีไ่ ด้ รับการเปลี่ยนตาแหน่ งสู งกว่ าสายงานแรกบรรจุว่ามีจานวนกีร่ าย แล้วดาเนินการจัดทาคาสั่ งให้
ได้ รับสวัสดิการตามตาแหน่ งทีค่ รองอยู่ โดยให้ มีผลตั้งแต่ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

/5.5 ร่ างข้ อบังคับ…

- 11 5.5 ร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ าด้ วย เครื่องแบบพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล
ด้วยปั จจุบนั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น และเมื่อเข้า
ร่ วมงานพิธีต่าง ๆ บุคลากรจะแต่งกายโดยการสวมสู ท เนื่ องจากไม่สามารถสวมชุดปกติขาวได้ ดังนั้น
เพื่อให้การเข้าร่ วมงานพิธีต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงควรกาหนด
เครื่ องแบบของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น สาหรับเข้าร่ วมพระราชพิธี รัฐพิธี ที่มีหมายกาหนดการ
หรื อพิธีการสาคัญ และพิธีการของมหาวิทยาลัยที่มีกาหนดการให้แต่งเครื่ องแบบปกติขาว ครึ่ งยศ หรื อเต็มยศ
สาระสาคัญ
1. กาหนดให้มีเครื่ องแบบพิธีการ 3 ชนิด ประกอบด้วย เครื่ องแบบปกติขาว เครื่ องแบบครึ่ งยศ และ
เครื่ องแบบเต็มยศ โดยมีลกั ษณะและส่ วนประกอบเช่นเดียวกันกับข้าราชการ
2. ลักษณะของ หมวก เสื้ อ กางเกง กระโปรง รองเท้า ถุ งเท้า และการประดับแพรแถบเครื่ องราช
อิสริ ยภรณ์ เช่นเดียวกันกับข้าราชการ
3. ดุมโลหะ หน้าหมวก ลายบนอินทรธนู เครื่ องหมายประดับคอเสื้ อ มหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาร่ างข้อบังคับ และเครื่ องหมายต่าง ๆ ดังนี้
1. ดุมโลหะ ปรับจากกระดุมของนักศึกษา แต่เปลี่ยนเป็ นสี ทอง
2. เครื่ องหมายประดับคอเสื้ อ ใช้ตราของกระทรวงศึกษา
3. หน้าหมวก ใช้ตรามหาวิทยาลัยที่ติดในชุดครุ ยของบัณฑิต
4. อินธนู เสนอให้พิจารณาตามแบบที่นาเสนอ
เอกสารประกอบการประชุ ม
- แบบตรา – สัญลักษณ์ เครื่ องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีความเห็นว่าพนักงานควรจะใช้ เครื่องหมายแบบเดียวกันกับข้ าราชการ
ซึ่งทีป่ รึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย ให้ ความเห็นว่ าเอกชนสามารถใช้ ตราครุ ฑได้ โดยขออนุญาตกับสานัก
พระราชวัง หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องการใช้ ตราครุ ฑสาหรับประดับในเครื่องแบบพนักงานก็ให้
/ดาเนินการ...

- 12 -

ดาเนินการขออนุญาตกับสานักพระราชวัง ทั้งนี้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมว่ า ขณะนี้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ระหว่ างการจัดทาอินธนูสาหรับข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหม่ โดยแบ่ งตามประเภทของข้ าราชการ ดังนั้น ทีป่ ระชุ มจึงมีความเห็นให้ ติดตาม
ความคืบหน้ าในการดาเนินการจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5.6 ร่ างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสาหรับ
ลูกจ้ างชั่ วคราวปรับสถานภาพเป็ นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25
สิ งหาคม 2551 ได้มีมติให้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับสถานภาพลูกจ้างชัว่ คราวเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยใช้วธิ ี การสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กาหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้ใช้วธิ ี การสอบแข่งขันและสอบ
คัดเลือก จึงเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับสถานภาพลูกจ้างชัว่ คราวเป็ นพนักงานให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
สาระสาคัญ
1. ยกเลิกประกาศปรับสถานภาพฉบับเดิม
2. ใช้วธิ ีการสอบแข่งขัน ยกเว้น สาหรับสายวิชาการ สาขาวิชาชีพ สาขาขาดแคลน หรื อผู ้
มีความรู้ความสามารถพิเศษ
3. จัดสอบปี ละ 1 ครั้ง โดยให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์ ซึ่ งหน่วยงานต้องตั้งกรอบ
อัตรากาลังและงบประมาณไว้แล้ว และกองการเจ้าหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการ
4. หลักสู ตรการสอบ 1) ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป เฉพาะตาแหน่งและสัมภาษณ์
5. องค์ประกอบกรรมการ ให้ ก.บ.บ.เป็ นผูก้ าหนด
6. วิธีการสอบแข่งขันและการสอบคัดเลือก
7. บทเฉพาะกาล สาหรับผูท้ ี่ยนื่ เรื่ องมาก่อนวันประกาศใช้ ให้อนุ โลมใช้ตามประกาศฉบับ
เดิม
8. ค่าจ้างและค่าสวัสดิการสาหรับผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขัน
/เอกสารประกอบ...
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- ร่ างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสาหรับลูกจ้าง
ชัว่ คราวปรับสถานภาพเป็ นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ว เห็นชอบร่ างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสาหรับลูกจ้ างชั่ วคราวปรับสถานภาพเป็ นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....
โดยให้ แก้ไขดังนี้
1. เพิม่ ข้ อความ
1.1“ในวันทีส่ มัครสอบผู้สมัครจะต้ องดารงตาแหน่ งเดียวกันกับตาแหน่ งที่
สมัครสอบ”
1.2 ข้ อ 28 “และได้ มีคาสั่ งแต่ งตั้งกรรมการประเมินเรียบร้ อยแล้ว”
2. ตัดข้ อความ
2.1 ข้ อ 20 วรรคแรก ตั้งแต่ “ และขึน้ บัญชีไว้ ...ฯลฯ....หน่ วยงานอืน่ ทีไ่ ม่ ได้
อยู่ในประกาศนี”้ ออก
2.2 ข้ อ 21 ออกทั้งหมด
2.3 ข้ อ 28 “และกองการเจ้ าหน้ าที่ ได้ ประทับรับเรื่องแล้ว”
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอืน่ ๆ
6.1 ขอหารื อการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่ งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พเิ ศษ รองศาสตราจารย์ พเิ ศษ และศาสตราจารย์ พเิ ศษ
พ.ศ. 2548
ตามที่ได้มีการตราข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548 นั้น
เนื่องจากมีบางคณะได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้ง อีกทั้งการยืน่ ผลงานเพื่อเสนอขอตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้แก่ลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ พบปั ญหาและอุปสรรคในทางปฏิบตั ิ อาทิ หลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีการแต่งตั้ง ผลงาน
ทางวิชาการ และแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการดาเนิ นการ
ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนในประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผู ้ มี
ความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ที่ทาคุณประโยชน์ให้กบั มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ เกิดความ
ภาคภูมิใจ แต่มิได้เป็ นคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้งผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งแล้ว
/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร...

- 14 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงใคร่ ขอหารื อการปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548 ตามใบสรุ ปเรื่ องที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ใคร่ ขอส่ งรายละเอียดให้
คณะกรรมการนาไปพิจารณา และขอได้โปรดนาเอกสารพร้อมข้อเสนอแนะมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุม
เดือนมีนาคม 2552
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

6.2 ขอหารือการกาหนดค่ าจ้ างกรณีพนักงานเงินรายได้ สอบผ่านการคัดเลือกเพือ่
บรรจุเป็ นพนักงานทีจ่ ้ างด้ วยเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน
อนึ่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขอหารื อที่ประชุมกรณี มีกรอบอัตราพนักงานที่จา้ ง
ด้วยเงินงบประมาณว่างลง และคณะได้ดาเนินการเปิ ดสอบคัดเลือกบุคคลทดแทน และปรากฏว่าพนักงานที่
จ้างด้วยเงินรายได้ของคณะได้สมัครสอบคัดเลือกและเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือก ซึ่ งคณะได้บรรจุบุคคลดังกล่าว
ในคุณวุฒิแรกบรรจุ ทาให้ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเดิม คณะพิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้พนักงานได้รับค่าจ้างน้อย
กว่าเดิม จึงได้หารื อโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวาจาถึงแนวทางดาเนินการ ซึ่ งโครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ แนะนาให้ทาหนังสื อหารื อเรื่ องงบประมาณกับกองแผนงาน แล้วจึงนาเสนอคณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลพิจารณา บัดนี้ คณะยังไม่ได้รับหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาจากกองแผนงาน ทาให้
พนักงานได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก จึงขอหารื อที่ประชุมถึงแนวทางการดาเนินการ
มติทปี่ ระชุ ม
การพิจารณาค่ าจ้ างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเทียบเคียงอัตราเงินเดือน
ข้ าราชการ พิจารณาได้ จากเงินเดือนตามคุณวุฒิ ค่ าประสบการณ์ และค่ าความสามารถพิเศษ ซึ่ง ก.พ.อ. ได้
กาหนดมาตรฐานการบรรจุและแต่ งตั้งบุคคลโดยให้ ได้ รับเงินเดือนสู งกว่ าคุณวุฒิหรือเงินเดือนทีก่ าหนดไว้
สาหรับตาแหน่ งของข้ าราชการไว้แล้ว ซึ่งในกรณีนีอ้ าจเทียบเคียงได้ ว่าพนักงาน (เงินรายได้ ) มีประสบการณ์
ในการทางาน อาจได้ รับค่ าจ้ างเพิม่ ขึน้ ทั้งนี้ ต้ องไม่ เกินงบประมาณเงินอุดหนุนทีส่ านักงบประมาณ
กาหนดให้
ทีป่ ระชุ มมีความเห็นว่ าการพิจารณาว่ าจะกาหนดค่ าจ้ าง ค่ าประสบการณ์เท่าใดนั้น
ต้ องมีข้อมูลด้ านงบประมาณจากกองแผนงาน และนาเสนอคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
ปิ ดประชุ มเวลา

11.30 น.

.........................................
(นางสาวสิ ริรัตน์ วงษ์ทอง)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

.........................................
(นายสุ ภชัย หาทองคา)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

- 15 ทีป่ ระชุ มได้ รับรองรายงานนี้แล้ ว ในการประชุ มคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ครั้งที่
3/2552
…………………………………
( ศาสตราจารย์ ประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

