
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คร้ังที ่ 2/2552 

วนัศุกร์ที ่ 13  กุมภาพนัธ์  2552  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องวารินช าราบ    ช้ัน  3  ส านักงานอธิการบดีหลงัใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยป์ระกอบ  วิโรจนกฏู          ประธานกรรมการ 
2.  (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารยชุ์ตินนัท ์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา   กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์              รองศาสตราจารยว์ชัรพงษ ์ วฒันกลู         กรรมการ 
4.  (แทน)คณบดีคณะวทิยาศาสตร์  นายปรีชา  บุญท านุก          กรรมการ 
5.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รวฒัน์  สุทธิแพทย ์         กรรมการ 
6.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารยอิ์นทิรา  ซาฮีร์                  กรรมการ 
7.  (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางฉตัรฤดี  ศิริล าดวน           กรรมการ 
8.  คณบดีวทิยาลยัแพทยศาสตร์ฯ     รองศาสตราจารยน์ายแพทยป่์วน สุทธิพินิจธรรม  กรรมการ 
9.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์    รองศาสตราจารยธ์งชยั  วงศช์ยัสุวรรณ         กรรมการ 
10. (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ นางสุภาพร  ธีระพงษส์วสัด์ิ                          กรรมการ 
11.(แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยกุตฯ์ นางสาวศุภลกัษณ์  มาคูณตน          กรรมการ 
12. ประธานสภาอาจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารยจุ์ฑามาส จิตตเ์จริญ         กรรมการ 
13.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  นายสุภชยั  หาทองค า                   กรรมการ 
                          และเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ฯ ผูช่้วยศาสตราจารยม์นูญ  ศรีวรัิตน์          ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  รองศาสตราจารยส์ถาพร  โภคา          ติดราชการ  
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์ทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  ติดราชการ 
4.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย ์ นายรัชชนนท ์แกะมา                  ติดราชการ 
  
ผู้ร่วมประชุม 
1.  นายอุดม   ค  าจนัทร์   ท่ีปรึกษาอธิการบดีดา้นกฎหมาย 
2.  นางอรุโณทยั  อุ่นไธสง  รักษาการในต าแหน่งรองหวัหนา้โครงการจดัตั้งกองการเจา้หนา้ท่ี 
3.  นางสาวสิริรัตน์  วงษท์อง  บุคลากร 
4.  นางสาวฐิติยาภรณ์  บั้งทอง  นิติกร 

/เปิดประชุม...   
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เปิดประชุมเวลา  09.45 น. 
 
 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งเพือ่ทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังที ่ 1/2552 
วนัศุกร์ที ่ 9  มกราคม  2552 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการ     บริหารงานบุคคล คร้ังท่ี  1/2552  วนัศุกร์ท่ี  9  มกราคม  2552 
 
มติทีป่ระชุม  รับรอง 
 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
   ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
   4.1  บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เสนอท่ีประชุมทราบการอนุมติัใหบุ้คลากรลาศึกษา   
จ านวน   5   ราย  คือ   

1.  นางสาวรุจิรา  วงษ์สามารถ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย ์   
สังกดัคณะศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบ  ลาศึกษาต่อภายในประเทศ   ระดบัปริญญาเอก  สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ  ณ   มหาวิทยาลยัศิลปากร   ดว้ยทุนส่วนตวั  (ทุนประเภท  2)  มีก าหนด  3  ปี   ตั้งแต่วนัท่ี   3  
พฤศจิกายน  2551  ถึงวนัท่ี  2  พฤศจิกายน  2554   โดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาศึกษาเดือนละ 10,490.-  บาท 

2. นางสาวกญัญ์จนา   นึกดี   ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ต าแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ระดบั  7  ต าแหน่งเลขท่ี  411  สังกดัภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์       
ลาศึกษาภาษาฝร่ังเศส  ณ  Institute  de  Touraine  เมือง Tours ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  ดว้ยทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนประเภท 1ก)  มีก าหนด  1  ปี   ตั้งแต่วนัท่ี  4  มกราคม  2552   ถึง
วนัท่ี  3  มกราคม  2553   โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาศึกษาเดือนละ  15,410.-  บาท 

/3.  นางสาวเพยีงกมล... 
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   3.  นางสาวเพยีงกมล   มานะรัตน์   พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย ์  
สังกดัคณะรัฐศาสตร์   ลาศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร  Master  of  Public  Policy  ณ  University  of  
Tasmania   ประเทศออสเตรเลีย   ดว้ยทุนส่วนตวั  (ทุนประเภท 2)  มีก าหนด  1  ปี  10  เดือน  18  วนั  ตั้งแต่
วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2552  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553 โดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาศึกษาเดือนละ 10,894.- บาท   
     4.  นางสาวปิยะมาศ    ทพัมงคล   พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย ์  
สังกดัคณะรัฐศาสตร์   ลาศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร  Master  of  Public  Policy  ณ  University  of  
Tasmania   ประเทศออสเตรเลีย   ดว้ยทุนส่วนตวั  (ทุนประเภท 2)  มีก าหนด  1  ปี  10  เดือน  18  วนั  ตั้งแต่
วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2552  ถึงวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553  โดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาศึกษาเดือนละ  11,221.- บาท   
   5.  นายถวลัย์    นิยมพานิชพฒันา   พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา   ต าแหน่ง
อาจารย ์  สังกดัคณะศิลปประยกุตแ์ละการออกแบบ   ลาศึกษาระดบัปริญญาเอก   สาขาการออกแบบ
ส่ิงแวดลอ้ม ณ  University  of  Canberra  ประเทศออสเตรเลีย  ดว้ยทุนส่วนตวั (ทุนประเภท 2) มีก าหนด  4  ปี   
2  เดือน  11  วนั  ตั้งแต่วนัท่ี  20  เมษายน  2552  ถึงวนัท่ี   30  มิถุนายน  2556  โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งระหวา่ง    
ลาศึกษา  เดือนละ 10,388.-  บาท   
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 

 

4.2  บุคลากรรายงานตัวกลบัเข้าปฏิบัติราชการ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   เสนอท่ีประชุมทราบการอนุมติัใหบุ้คลากรรายงานตวั
กลบัเขา้ปฏิบติังาน  จ  านวน   2   ราย  คือ   
   1.  นางอุบล    ชินวงั   ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   ต าแหน่งอาจารย ์  
ระดบั  7  ต าแหน่งเลขท่ี  381   สังกดัภาควชิาพืชสวน   คณะเกษตรศาสตร์   ไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาระดบั
ปริญญาเอก  สาขาวชิาพืชสวน  ณ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   ดว้ยทุนโครงการพฒันาอาจารยแ์ละทุน
ส่วนตวั   ไดศึ้กษาครบตามหลกัสูตรแลว้และอยูร่ะหวา่งรอสภามหาวทิยาลยัอนุมติัปริญญา  จึงไดร้ายงานตวั
กลบัเขา้ปฏิบติัราชการ  ตั้งแต่วนัท่ี  27  ตุลาคม  2551 

2.  นางสาวบงกช    สุขอนันต์   ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   ต าแหน่ง 
อาจารย ์ ระดบั  6  ต  าแหน่งเลขท่ี  437   สังกดัภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   คณะ
วศิวกรรมศาสตร์    ไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาระดบัปริญญาเอก   สาขา  Electrical  Power  System  ณ  
University  of  Strathclyde   ประเทศสหราชอาณาจกัร   ดว้ยทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและ
ทุนส่วนตวั   ไดศึ้กษาครบตามหลกัสูตรแลว้และอยูร่ะหวา่งรอสภามหาวทิยาลยัอนุมติัปริญญา   จึงไดร้ายงาน
ตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ  ตั้งแต่วนัท่ี  19  มกราคม  2552 

/มติทีป่ระชุม... 
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มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 

 

4.3   รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบการแต่งตั้งขา้ราชการให้ 

ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี  31 
มกราคม 2552 อนุมติัแลว้จ านวน 4 ราย (ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 3 ราย และต าแหน่ง               
รองศาสตราจารย ์จ  านวน 1 ราย) ดงัน้ี 
 
   1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ท่ี สงักดั/ช่ือ-สกลุ ด ารงต าแหน่ง สาขาวชิา ระดบั ตั้งแต่วนัท่ี 

 
 
1 
 
 
2 
3 

คณะวทิยาศาสตร์ 
ภาควชิาเคมี  
นายสุวฒัน์  ผาบจนัดา 
 
ภาควิชาฟิสิกส์ 
นายชาญเรืองฤทธ์ิ จนัทร์นอก 
นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล 

 
 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 
 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 
 
เคมี 
 
 
ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ (วสัดุศาสตร์) 

 
 

7 
 
 
7 
7 

 
 
26 กุมภาพนัธ์  2551 

 
 

14 สิงหาคม 2551 
30 พฤษภาคม 2551 

 

 
2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ท่ี สงักดั/ช่ือ-สกลุ ด ารงต าแหน่ง สาขาวชิา ระดบั ตั้งแต่วนัท่ี 

 
 
1

  

คณะวทิยาศาสตร์ 
ภาควิชาเคมี  
นายวินิช  พรมอารักษ ์
 

 
 
รองศาสตราจารย ์

 
 
เคมี 

 
 

7 

 

 
 

14 สิงหาคม 2551 
 

 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ  
 

 

/4.4  การจ้างพนักงาน... 
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   4.4  การจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เสนอท่ีประชุมทราบการจา้งพนกังานใน 

สถาบนัอุดมศึกษา  จ านวน  8  ราย  ดงัน้ี 

ท่ี สงักดั/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจา้ง ค่าจา้ง 

สวสัดิการ ตั้งแตว่นัท่ี 
ต าแหน่ง เลขท่ี เดือนละ 

 เงนิรายได้หน่วยงาน       

1 นางสาวศิริพร   รัฐศาสตรมหาบณัฑิต อาจารย ์ 203 9,700.- 5,446.- 1 ธนัวาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552 

   ยศมูล จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์     

            

2 นางสาวสุธินี   รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต อาจารย ์ 219 9,700.- 5,446.- 17 พฤศจิกายน 2551 – 30 กนัยายน 2552 

   เดชะตา จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์     

            

3 นายขวญัชยั   Master  of  Arts อาจารย ์ 191 9,700.- 5,446.- 3 พฤศจิกายน 2551 – 30 กนัยายน 2552 

   เกิดแดน  The  University  of  Leeds คณะรัฐศาสตร์     

        

4 นางสาวศิริสุดา   รัฐศาสตรมหาบณัฑิต อาจารย ์ 345 9,700.- 5,446.- 17 พฤศจิกายน 2551 – 30 กนัยายน 2552 

   แสนอิว สาขาวิชาความสมัพนัธ์ คณะรัฐศาสตร์     

    ระหวา่งประเทศ       

  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

        

5 นายภทัรพงศ ์ บญัชีมหาบณัฑิต อาจารย ์ 436 9,700.- 5,446.- 1 ธนัวาคม 2551– 30กนัยายน 2552 

  เจริญกิจจารุกร สาขาการบญัชี ศูนยก์ารเรียนรู้      

   จากจุฬาลงกรณ์ เทคโนโลย ี      

    มหาวิทยาลยั  จงัหวดัมุกดาหาร      

        

6 นายพฒันพงศ ์  อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต นกัวิชาการ 372 7,940.- 3,180.- 15 ธนัวาคม 2551 - 30 กนัยายน2552 

  เกษกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์      

   สารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม  คณะนิติศาสตร์      

   จากสถาบนัเทคโนโลย ี        

   พระจอมเกลา้พระนครเหนือ        

           

7 นายอภิรักษ ์  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเคร่ือง 370 7,100.- 2,870.- 4 พฤศจิกายน 2551 – 30 กนัยายน 2552 

 ทูลภิรมย ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์      

   จากวิทยาลยัท่าหลวงซีเมนต ์ ส านกังานเลขานุการ      

  ไทยอนุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์     

        

 
 

/นายเสกสรรค.์.. 
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ท่ี สงักดั/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ต าแหน่งท่ีจา้ง ค่าจา้ง 

สวสัดิการ ตั้งแตว่นัท่ี 
ต าแหน่ง เลขท่ี เดือนละ 

 
เงนิรายได้
หน่วยงาน 

      

8 นายเสกสรรค ์  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต อาจารย ์ 80 13,110.- 7,420.- 4 ธนัวาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552 

  นิสยักลา้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์     

            

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
5.1  ผลการพจิารณาผลงานต าแหน่งช านาญการ 
      ตามท่ี สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร   ต  าแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์  6  ระดบั  6    

สังกดังานสารบรรณ  กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี ไดย้ืน่ผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์   
ช านาญการ ระดบั 7-8   นั้น   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังท่ี  10/2550  เม่ือวนัท่ี  9  พฤศจิกายน  
2550  มีมีติใหผู้ท่ี้ยืน่ขอผลงานหลงัวนัท่ี ก.พ.อ.  มีผีลบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ ์         .ม.  และมห วทิยาลยั
ก าหนดเดิมไปจนกวา่มหาวทิยาลยัจะออกขอ้บงัคบั  ป ะ าศหลกัเกณฑใ์หม่แลว้เสร็จ  ทีัี้งน้ี  ได้
ก าหนดใหป้ระเมินคุณลกัษณะเพิ่มเติม นีัี้น 
               บดัน้ี  คณะกรรมการกลัน่กรองไดป้ระเมินคุณลกัษณะแลว้เห็นวา่ 
เป็นผูเ้หมาะสม และคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิไดพ้ิจารณาผลงานของบุคคลดงักล่าวแลว้  ประธาน  จึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งให ้ สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร  ต าแหน่งประชาสัมพนัธ์  6 ระดบั  6  เลขท่ีประจ า
ต าแหน่ง  5   อตัรา  21,410.-บาท  สังกดังานสารบรรณ   กองกลาง   ส านกังานอธิการบดี  ด ารงต าแหน่ง 
นักประชาสัมพนัธ์  7  ระดับ  7   ช านาญการ  อตัราเงินเดือน   21,410.-บาท   เลขที่ประจ าต าแหน่งและ 
สังกดัเดิม ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที ่  25 กุมภาพนัธ์ 2551 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวชิาการของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
- แบบประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 

มติทีป่ระชุม   อนุมัตกิารแต่งตั้ง  ให้  สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร  ด ารงต าแหน่ง                        
นักประชาสัมพนัธ์  7  ระดับ  7  ช านาญการ  ตั้งแต่วนัที ่ 25  กุมภาพนัธ์  2551  โดยให้ไปสังกดังาน
ประชาสัมพนัธ์  กองกลาง  ส่วนการมอบหมายงานอืน่ ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้อ านวยการกองกลาง 

/5.2  บุคลากรขออนุมัติ… 
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5.2  บุคลากรขออนุมัติลาฝึกอบรม - วจัิย 
ดว้ย  คณะวทิยาศาสตร์   มีความประสงคใ์ห ้ นายสุรสิทธ์ิ  สุทธิค าภา  พนกังานใน 

สถาบนัอุดมศึกษา   ต าแหน่งอาจารย ์ ลาฝึกอบรม – วจิยั   ภายใตโ้ครงการ  Asian  Core  Program   ณ  
Yamaguchi  University   ประเทศญ่ีปุ่น   ดว้ยทุน  JSPS – NRCT   มีก าหนด  30  วนั  ตั้งแต่วนัท่ี  14  กุมภาพนัธ์  
2552  ถึงวนัท่ี  15  มีนาคม  2552  โดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาฝึกอบรม – วจิยั    

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวปฏิบติังานยงัไม่ครบ  1  ปี   เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังท่ี  12/2548  เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  2548  กรณีการขออนุมติัลาศึกษา  
ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบติัการวิจยั   ของพนกังานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  ให้ 
โครงการจดัตั้งกองการเจา้หนา้ท่ี   เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา     

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลาฝึกอบรม –  
วจิยั  ของ  นายสุรสิทธ์ิ  สุทธิค าภา   
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัใชร้ะเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา  

ฝึกอบรม  ปฏิบติัการวจิยั  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ. 2549   โดยอนุโลม   ซ่ึงตามระเบียบก าหนด
คุณสมบัติผู้ประสงค์ขออนุมัติลาฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ    ดังนี ้

- เป็นผูมี้เวลากลบัมาปฏิบติัราชการชดใชไ้ดค้รบก่อนเกษียณอายรุาการ  ซ่ึงรวมถึง
การปฏิบติัราชการชดใชก้ารลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบติัการวจิยัเดิมท่ีคา้งอยูด่ว้ย 

- รับราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  
- พน้การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการแลว้ 

 
มติทีป่ระชุม  เน่ืองจากทุนดังกล่าวเป็นทุนต่อเน่ืองจากการศึกษาระดับปริญญาโท  และคณะ
วทิยาศาสตร์  ได้พจิารณาแล้วว่าระยะเวลาการฝึกอบรม – วจัิย  ดังกล่าวมีระยะเวลาไม่มาก  จึงไม่กระทบต่องาน
ประจ า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  จึงพจิารณาอนุมัติให้  นายสุรสิทธ์ิ  สุทธิค าภา  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา   ลาฝึกอบรม – วจัิย   ณ  Yamaguchi  University   ประเทศญีปุ่่น   มีก าหนด  30  วนั  ตั้งแต่
วนัที ่ 14  กุมภาพนัธ์  2552  ถึงวนัที ่ 15  มีนาคม  2552   โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาฝึกอบรม – วจัิย    
 
 
 

/5.3  ขออนุมัติเปิดสอบ... 
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5.3 ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลอืกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือเปิดรับ 
โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทดแทนอตัราทีว่่างลง 

1) คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมติัเปิดสอบคดัเลือกบุคคลเป็นพนกังานใน 
สถาบนัอุดมศึกษา  หรือเปิดรับโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   ต าแหน่งอาจารย ์  ทดแทนอตัรา
ขา้ราชการท่ีวา่งลงของ  นายจกัรฤทธ์ิ  อุทโธ  เลขท่ี 571 โดยก าหนดคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  คือ  ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  ในสาขาวชิาประวติัศาสตร์     
 
 
มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ
 
 

2) คณะเภสัชศาสตร์  ขออนุมติัเปิดสอบคดัเลือกบุคคลเป็นพนกังานใน 
สถาบนัอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย ์ ทดแทนอตัราท่ีวา่งลง จ านวน  5  อตัรา  ดงัน้ี 

1.  ทดแทนอตัราของ  นางอุไลลกัษณ์  เทพวลัย ์ ขา้ราชการซ่ึงโอนยา้ยไปสังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

2. ทดแทนอตัราของ  นางนทัที  พชัราวนิิช  ขา้ราชการซ่ึงโอนยา้ยไปสังกดัมหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. ทดแทนอตัราของ  นางสาวฎายนิ  กุมภล า   ขา้ราชการ  ลาออก 
4. ทดแทนอตัราของ  นางสาวศิริมา  สังคพฒัน์  พนกังาน  ลาออก 
5. ทดแทนอตัราของ  นางนฤวรรณ  เสาวคนธ์  นกัเรียนทุนซ่ึงยา้ยไปชดใชทุ้นท่ีมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี 
โดยก าหนดคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  คือ  ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  หรือปริญญาโท  ทางดา้น
เภสัชศาสตร์  สาขาบริบาลเภสัชกรรม  สาขาชีวเภสัชศาสตร์ 
 
 

มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ
 
 

5.4 การจ่ายค่าสวสัดิการส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ด้รับการเปลีย่น 
ต าแหน่งสูงกว่าต าแหน่งทีบ่รรจุ 

ดว้ย นางทิพยว์รรณ  เวฬุวนาธร  พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งนกั 
ประชาสัมพนัธ์  อตัราค่าจา้ง  8,985  บาท  สวสัดิการ  2,870 บาท  ขออนุมติัทบทวนมติ ก.บ.บ. คร้ังท่ี 10/2549 
เม่ือวนัท่ี  19 ต.ค. 2549  และขออนุมติัปรับค่าสวสัดิการใหส้อดคลอ้งกบัช่ือต าแหน่ง และภาระงานท่ีมากข้ึน   
 

/ทั้งงาน... 
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ทั้งงานตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามต าแหน่ง  และภาระงานของ  นายสุรชยั  ศรีใส ขา้ราชการท่ีไป
ปฏิบติังานเป็นการประจ าท่ีส านกัวทิยบริการ โดยขอปรับคาสวสัดิการเป็นเดือนละ  3,180 บาท 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี  19  
ตุลาคม 2549 ไดพ้ิจารณาการขออนุมติัเปล่ียนต าแหน่งพนกังาน  ราย  นางทิพยว์รรณ  เวฬุวนาธร  จาก
ต าแหน่งพนกังานธุรการ  เป็นต าแหน่งนกัประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงโครงการจดัตั้งกองการเจา้หนา้ท่ี  ไดน้ าเสนอ   
2  แนวทาง  คือ  แนวทางท่ี  1  คือ  อนุมติัการเปล่ียนต าแหน่ง  โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งและค่าสวสัดิการคงเดิม 
และแนวทางท่ี  2  อนุมติัการเปล่ียนต าแหน่ง  โดยใหป้รับเพิ่มเงินค่าสวสัดิการ  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตาม
แนวทางท่ี  1  คืออนุมติัให ้นางทิพยว์รรณ  เวฬุวนาธร เปล่ียนต าแหน่ง  จาก  พนกังานธุรการ  เป็น 
นกัประชาสัมพนัธ์  โดยไดรั้บค่าจา้งและค่าสวสัดิการคงเดิม โดยท่ีประชุมพิจารณาจาก 

1. อนุโลมตามแนวทางของขา้ราชการ : การเปล่ียนต าแหน่งไม่เป็นเหตุผลใหเ้พิ่ม 
งบประมาณ และการขอต าแหน่งใหม่เพื่อทดแทน 

2. การเปล่ียนต าแหน่งของพนกังานท่ีจา้งดว้ยงบประมาณแผน่ดิน ( นายวรีะพนัธ์ุ  
ค ากอ้น)  และเงินรายได ้(นายสิริชยั ภิบาลวงษ)์ ไม่ไดรั้บการปรับเพิ่มค่าจา้งและค่าสวสัดิการ  

3. พนกังานท่ีเปล่ียนต าแหน่ง กรณีเปล่ียนต าแหน่งสูงกวา่สายงานแรกบรรจุท่ีผา่นมา  
(ก่อนการเปล่ียนต าแหน่งของ นางทิพยว์รรณฯ) ไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปรับเพิ่มค่าจา้งและค่าสวสัดิการ  
   ดงันั้น  เพื่อใหก้ารพิจารณาการจ่ายค่าสวสัดิการขา้งตน้เป็นไปโดยถูกตอ้งตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั  เร่ืองค่าสวสัดิการส าหรับพนกังาน
มหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2547  โครงการจดัตั้งกองการเจา้หนา้ท่ี  จึงไดห้ารือท่ีปรึกษาอธิการบดีดา้นกฎหมาย  ซ่ึง
ท่านมีความเห็นวา่  ต าแหน่งใดท่ีบรรจุโดยคุณวฒิุระดบัใด  เห็นควรจ่ายค่าสวสัดิการตามคุณวฒิุนั้น  เช่น  
ต าแหน่งใดท่ีตอ้งบรรจุบุคคลโดยใชคุ้ณวฒิุปริญญาตรี  ซ่ึงเทียบเท่าระดบั 3 ของขา้ราชการ  ควรจะไดรั้บ
สวสัดิการในระดบัปริญญาตรี  คือ  3,180.-บาท  ดงันั้น  จึงควรจ่ายสวสัดิการตามต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นครองอยู ่ 
ตั้งแต่วนัท่ีไดค้รองต าแหน่งนั้น 

ประเด็นเสนอเพือ่พจิารณา 
1.  การจ่ายค่าสวสัดิการส าหรับพนักงานทีไ่ด้รับการเปลี่ยนต าแหน่งสูงกว่าต าแหน่งทีบ่รรจุ 

1.1  หลกัการ 
เห็นควรใหจ่้ายค่าสวสัดิการตามต าแหน่งท่ีครองอยู ่ 
 

1.2  การด าเนินการ 
จ่ายค่าสวสัดิการใหก้บัพนกังานท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนต าแหน่งสูงกวา่สายงานแรก 

บรรจุและมิไดป้รับเพิ่มสวสัดิการ จ านวน 5  คน  ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการเปล่ียนต าแหน่ง  ยกเวน้  ล าดบัท่ี 4 และ 
5  ใหไ้ดรั้บสวสัดิการตามหลกัการขา้งตน้  ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2551  เป็นตน้ไป  เน่ืองจากเป็นพนกังานท่ี
ไดรั้บการปรับสถานภาพจากลูกจา้งชัว่คราว  สังกดัส านกังานอธิการบดี  ซ่ึงไม่ไดรั้บค่าสวสัดิการตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บการปรับสถานภาพ  และเพิ่งไดรั้บค่าสวสัดิการตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2551  เป็นตน้มา  คือ 

/1. นายสิริชยั... 
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ที ่ ช่ือ - สกลุ 
เปลีย่นต าแหน่ง วนัเปลีย่นต าแหน่ง หมายเหตุ 

จาก เป็น 
 
1 

คณะศิลปศาสตร์ 
นายสิริชยั   ภิบาลวงษ ์

 
นายช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 

 
1  กุมภาพนัธ์  2548 

 

 
 
2 

ส านกังานอธิการบดี 
งานสวนและส่ิงแวดลอ้ม 
นายวีระพนัธุ์  ค  ากอ้น 

 
 
พนกังานการเกษตร 

 
 
นกัวิชาการเกษตร 

 
 
29 มิถุนายน  2548 

 

 
3 

งานประชาสมัพนัธ์ 
นางทิพยว์รรณ  เวฬุวนาธร 

 
พนกังานธุรการ 

 
นกัประชาสมัพนัธ์ 

 
4  มกราคม 2549 

ปรับสถานภาพ ณ 
1 ตุลาคม 2546 

 
4 

กองบริการการศึกษา 
นายครองศกัด์ิ รัตนกาสาว ์

 
เจา้หนา้ท่ีโสตทศัน
ศึกษา 

 
นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 

 
6 กุมภาพนัธ์ 2549 

ปรับสถานภาพ ณ 
22 มีนาคม  2547 
 

 
5 

งานกิจการนกัศึกษา 
นางสุกญัญา รัตนโสภา 

 
พนกังานธุรการ 

 
นกัแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

 
26 พฤศจิกายน 2550 

ปรับสถานภาพ ณ 
1  กรกฎาคม 2546 

 

  
 
 

มติทีป่ระชุม  เน่ืองจาก  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมคร้ังที ่ 10/2549   
เมื่อวนัที ่ 19  ตุลาคม  2549   อนุมัติให้  นางทพิย์วรรณ  เวฬุวนาธร  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เปลี่ยน
ต าแหน่งจากพนักงานธุรการ  เป็น ต าแหน่งนักประชาสัมพนัธ์  โดยพจิารณาจากหลกัการของการเปลีย่น
ต าแหน่งของข้าราชการโดยอนุโลม  คือ  การเปลีย่นต าแหน่งไม่เป็นเหตุผลให้เพิม่งบประมาณ และการขอ
ต าแหน่งใหม่เพือ่ทดแทน  จึงท าให้  นางทพิย์วรรณ  เวฬุวนาธร  ไม่ได้รับการปรับเพิม่ค่าจ้างและค่าสวสัดิการ 
และเมื่อพจิารณาตามประกาศฯ เร่ืองค่าสวสัดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547  ประกอบกบั
ความเห็นของทีป่รึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย  ทีป่ระชุม  จึงมีมติให้พนักงานทีไ่ด้รับการเปลีย่นต าแหน่งทีสู่ง
กว่าสายงานแรกบรรจุได้รับสวสัดิการในต าแหน่งทีค่รองอยู่ปัจจุบัน  คือ  อตัรา  3,180.- บาท  ตั้งแต่วนัทีม่ีมติ  
คือ  วนัที ่ 13  กุมภาพนัธ์  2552  และมอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่ ตรวจสอบข้อมูล
พนักงานทีไ่ด้รับการเปลี่ยนต าแหน่งสูงกว่าสายงานแรกบรรจุว่ามีจ านวนกีร่าย  แล้วด าเนินการจัดท าค าส่ังให้
ได้รับสวสัดิการตามต าแหน่งทีค่รองอยู่  โดยให้มีผลตั้งแต่วนัที ่ 13  กุมภาพนัธ์ 2552   
    
 

/5.5  ร่างข้อบังคับ… 
 
 
 
 



- 11 - 
 

 

5.5 ร่างข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  เคร่ืองแบบพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษา 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยปัจจุบนัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  มีพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษามากข้ึน  และเม่ือเขา้
ร่วมงานพิธีต่าง ๆ บุคลากรจะแต่งกายโดยการสวมสูท  เน่ืองจากไม่สามารถสวมชุดปกติขาวได ้ ดงันั้น  
เพื่อใหก้ารเขา้ร่วมงานพิธีต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  จึงควรก าหนด
เคร่ืองแบบของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาข้ึน  ส าหรับเขา้ร่วมพระราชพิธี  รัฐพิธี  ท่ีมีหมายก าหนดการ  
หรือพิธีการส าคญั  และพิธีการของมหาวทิยาลยัท่ีมีก าหนดการใหแ้ต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  คร่ึงยศ หรือเตม็ยศ   
 
สาระส าคัญ 

1.  ก าหนดใหมี้เคร่ืองแบบพิธีการ  3  ชนิด  ประกอบดว้ย  เคร่ืองแบบปกติขาว  เคร่ืองแบบคร่ึงยศ  และ
เคร่ืองแบบเตม็ยศ  โดยมีลกัษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกนักบัขา้ราชการ   

2. ลกัษณะของ  หมวก  เส้ือ    กางเกง  กระโปรง  รองเทา้  ถุงเทา้ และการประดบัแพรแถบเคร่ืองราช          
อิสริยภรณ์ เช่นเดียวกนักบัขา้ราชการ  

3. ดุมโลหะ  หนา้หมวก  ลายบนอินทรธนู  เคร่ืองหมายประดบัคอเส้ือ  มหาวทิยาลยัเป็นผูก้  าหนด 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เสนอท่ีประชุมพิจารณาร่างขอ้บงัคบั  และเคร่ืองหมายต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.  ดุมโลหะ  ปรับจากกระดุมของนกัศึกษา  แต่เปล่ียนเป็นสีทอง 
2. เคร่ืองหมายประดบัคอเส้ือ  ใชต้ราของกระทรวงศึกษา 
3. หนา้หมวก  ใชต้รามหาวทิยาลยัท่ีติดในชุดครุยของบณัฑิต 
4. อินธนู  เสนอใหพ้ิจารณาตามแบบท่ีน าเสนอ 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
-  แบบตรา – สัญลกัษณ์ เคร่ืองแบบพนกังานมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีความเห็นว่าพนักงานควรจะใช้เคร่ืองหมายแบบเดียวกนักบัข้าราชการ  
ซ่ึงทีป่รึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย  ให้ความเห็นว่าเอกชนสามารถใช้ตราครุฑได้  โดยขออนุญาตกบัส านัก
พระราชวงั   หากมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีต้องการใช้ตราครุฑส าหรับประดับในเคร่ืองแบบพนักงานกใ็ห้ 
 

/ด าเนินการ... 
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ด าเนินการขออนุญาตกบัส านักพระราชวงั  ทั้งนี ้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า  ขณะนี้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อยู่ระหว่างการจัดท าอนิธนูส าหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหม่  โดยแบ่งตามประเภทของข้าราชการ  ดังน้ัน  ทีป่ระชุมจึงมีความเห็นให้ติดตาม     
ความคืบหน้าในการด าเนินการจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 
 

5.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการสอบส าหรับ 
ลูกจ้างช่ัวคราวปรับสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  8/2551  เม่ือวนัท่ี  25   
สิงหาคม  2551  ไดมี้มติใหป้รับปรุงหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปรับสถานภาพลูกจา้งชัว่คราวเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยั  โดยใชว้ธีิการสอบ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  ท่ีก าหนดใหก้ารบรรจุบุคคลเขา้รับราชการใหใ้ชว้ธีิการสอบแข่งขนัและสอบ
คดัเลือก  จึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปรับสถานภาพลูกจา้งชัว่คราวเป็นพนกังานใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 
สาระส าคัญ 
  1.  ยกเลิกประกาศปรับสถานภาพฉบบัเดิม 
  2.  ใชว้ธีิการสอบแข่งขนั ยกเวน้  ส าหรับสายวชิาการ  สาขาวชิาชีพ  สาขาขาดแคลน  หรือผู ้
มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
  3.  จดัสอบปีละ 1 คร้ัง  โดยใหห้น่วยงานแจง้ความประสงค ์ ซ่ึงหน่วยงานตอ้งตั้งกรอบ
อตัราก าลงัและงบประมาณไวแ้ลว้ และกองการเจา้หนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการ 
  4.  หลกัสูตรการสอบ  1) ความรู้ความสามารถทัว่ไป  เฉพาะต าแหน่งและสัมภาษณ์ 
  5.  องคป์ระกอบกรรมการ ให ้ก.บ.บ.เป็นผูก้  าหนด 
  6.  วธีิการสอบแข่งขนัและการสอบคดัเลือก 
  7.  บทเฉพาะกาล  ส าหรับผูท่ี้ยืน่เร่ืองมาก่อนวนัประกาศใช ้ใหอ้นุโลมใชต้ามประกาศฉบบั
เดิม 
  8.  ค่าจา้งและค่าสวสัดิการส าหรับผูผ้า่นการสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั   
    

/เอกสารประกอบ... 
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  เอกสารประกอบการพจิารณา 
   -  ร่างประกาศมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการสอบส าหรับลูกจา้ง
ชัว่คราวปรับสถานภาพเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว  เห็นชอบร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง
หลกัเกณฑ์และวธีิการสอบส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวปรับสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....  
โดยให้แก้ไขดังนี้ 

1.  เพิม่ข้อความ   
1.1“ในวนัทีส่มัครสอบผู้สมัครจะต้องด ารงต าแหน่งเดียวกันกบัต าแหน่งที่
สมัครสอบ” 
1.2  ข้อ  28   “และได้มีค าส่ังแต่งตั้งกรรมการประเมินเรียบร้อยแล้ว” 

2. ตัดข้อความ   
2.1  ข้อ  20  วรรคแรก  ตั้งแต่  “ และขึน้บัญชีไว้ ...ฯลฯ....หน่วยงานอืน่ทีไ่ม่ได้ 

อยู่ในประกาศนี”้  ออก 
2.2 ข้อ  21  ออกทั้งหมด 
2.3 ข้อ  28  “และกองการเจ้าหน้าที ่ ได้ประทบัรับเร่ืองแล้ว” 

 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองอืน่ ๆ 

6.1 ขอหารือการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ  รองศาสตราจารย์พเิศษ  และศาสตราจารย์พเิศษ  
พ.ศ.  2548 

ตามท่ีไดมี้การตราขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  และศาสตราจารยพ์ิเศษ  พ.ศ.  2548  นั้น   

เน่ืองจากมีบางคณะไดส้อบถามขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
แต่งตั้ง  อีกทั้งการยืน่ผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  ใหแ้ก่ลูกจา้งชัว่คราวชาว
ต่างประเทศ  พบปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบติั อาทิ  หลกัเกณฑก์ารพิจารณา  วธีิการแต่งตั้ง  ผลงาน    
ทางวชิาการ  และแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการด าเนินการ 
   ดงันั้น  เพื่อใหมี้ความชดัเจนในประเด็นการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้ง
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  และศาสตราจารยพ์ิเศษ  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผู ้  มี
ความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญ  ท่ีท าคุณประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลยั  สังคมและประเทศชาติ   เกิดความ
ภาคภูมิใจ แต่มิไดเ้ป็นคณาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อีกทั้งผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งแลว้ 
 

/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร...   
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  จึงใคร่ขอหารือการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัสภา 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารย์
พิเศษ  และศาสตราจารยพ์ิเศษ  พ.ศ.  2548   ตามใบสรุปเร่ืองท่ีแนบทา้ยน้ี  ทั้งน้ี  ใคร่ขอส่งรายละเอียดให้
คณะกรรมการน าไปพิจารณา  และขอไดโ้ปรดน าเอกสารพร้อมขอ้เสนอแนะมาพิจารณาอีกคร้ังในการประชุม
เดือนมีนาคม  2552 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ   
    
   6.2  ขอหารือการก าหนดค่าจ้างกรณพีนักงานเงินรายได้สอบผ่านการคัดเลอืกเพือ่
บรรจุเป็นพนักงานทีจ้่างด้วยเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน 

อน่ึง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ขอหารือท่ีประชุมกรณีมีกรอบอตัราพนกังานท่ีจา้ง 
ดว้ยเงินงบประมาณวา่งลง  และคณะไดด้ าเนินการเปิดสอบคดัเลือกบุคคลทดแทน  และปรากฏวา่พนกังานท่ี
จา้งดว้ยเงินรายไดข้องคณะไดส้มคัรสอบคดัเลือกและเป็นผูผ้า่นการคดัเลือก  ซ่ึงคณะไดบ้รรจุบุคคลดงักล่าว
ในคุณวฒิุแรกบรรจุ  ท าใหไ้ดรั้บค่าจา้งนอ้ยกวา่เดิม  คณะพิจารณาแลว้เพื่อไม่ใหพ้นกังานไดรั้บค่าจา้งนอ้ย
กวา่เดิม  จึงไดห้ารือโครงการจดัตั้งกองการเจา้หนา้ท่ี  ดว้ยวาจาถึงแนวทางด าเนินการ  ซ่ึงโครงการจดัตั้งกอง
การเจา้หนา้ท่ี  แนะน าใหท้  าหนงัสือหารือเร่ืองงบประมาณกบักองแผนงาน  แลว้จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา  บดัน้ี  คณะยงัไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาจากกองแผนงาน  ท าให้
พนกังานไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก  จึงขอหารือท่ีประชุมถึงแนวทางการด าเนินการ 
 

มติทีป่ระชุม  การพจิารณาค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเทยีบเคียงอตัราเงินเดือน
ข้าราชการ  พจิารณาได้จากเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ค่าประสบการณ์  และค่าความสามารถพเิศษ  ซ่ึง ก.พ.อ.  ได้
ก าหนดมาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนทีก่ าหนดไว้
ส าหรับต าแหน่งของข้าราชการไว้แล้ว  ซ่ึงในกรณนีีอ้าจเทียบเคียงได้ว่าพนักงาน (เงินรายได้)  มีประสบการณ์
ในการท างาน  อาจได้รับค่าจ้างเพิม่ขึน้  ทั้งนี ้ ต้องไม่เกนิงบประมาณเงินอุดหนุนทีส่ านักงบประมาณ
ก าหนดให้ 
   ทีป่ระชุมมีความเห็นว่าการพิจารณาว่าจะก าหนดค่าจ้าง  ค่าประสบการณ์เท่าใดน้ัน 
ต้องมีข้อมูลด้านงบประมาณจากกองแผนงาน  และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพจิารณาอกีคร้ัง 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 .........................................     ......................................... 
(นางสาวสิริรัตน์  วงษท์อง)       (นายสุภชยั  หาทองค า) 
ผูจ้ดรายงานการประชุม      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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ทีป่ระชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที ่  
3/2552    
 

………………………………… 
 ( ศาสตราจารย์ประกอบ   วโิรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 


