
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

คร้ังท่ี  5/2552   
วันศุกรท่ี  10  กรกฎาคม  2552  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ          ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข         กรรมการ 
3. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร  บุญพรหมณ           กรรมการ 
4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพญ็  อินทรประเสริฐ  กรรมการ 
5.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
6.  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร               กรรมการ 
7.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นางสริญญา  พินิจชัย                 กรรมการ 
8. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ     ผูชวยศาสตราจารยปราณี  พฒันพิพิธไพศาล     กรรมการ 
9. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ    นายเสกสันต  ศรีสันต                  กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                      กรรมการ 
11. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ         กรรมการ 
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา                  กรรมการ 
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการ 
                          และเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาดี                 ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา          ติดราชการ 
3.  คณบดีคณะรัฐศาสตร    รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ         ติดราชการ 
4.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์        ติดราชการ 
 
ผูรวมประชุม 
1.  นายอุดม   คําจันทร   ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
2.  นายเทวัญ  ตติยรัตน   รักษาการในตาํแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
3.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
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4.  นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาการราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
5.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
6.  นายสมโชค  หอมจันทร  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
7.  นางกิตติยา  สรอยเพชร  บุคลากร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ  
   ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  4/2552 
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล คร้ังที่  4/2552  เมื่อวันศุกรที่  12  มิถุนายน  2552 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1  การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใช  
เงินรายได  ราย  นายภาคภูมิ  โทนหงสา 
   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2551  เมื่อวันที่  
18  เมษายน  2551  ที่ประชุมมีมติไมอนุมัตกิารปรับสถานภาพ  นายภาคภูมิ  โทนหงสา  ลูกจางชั่วคราว   
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกดัโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  จนกวาจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด  คือ  มีการจางครั้งละ 1 ป  ตอมา  นายภาคภูมิฯ ยื่นรองทุกขตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุม  
คร้ังที่  4/2552  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2552  มีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการมีคําส่ังปรับสถานภาพบุคคล
ดังกลาวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใหมีผลนับตั้งแตวนัที่  1  เมษายน  2551  เปนตนไป 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  และใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  ดําเนินการมีคําสั่งปรับ
สถานภาพ  นายภาคภูมิ  โทนหงสา  เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใชเงินรายได  ตั้งแตวันท่ี  1  
เมษายน  2551  เปนตนไป   
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ระเบียบวาระที่ 4  เสนอเพื่อพิจารณา      
   4.1  ผลการพจิารณาตําแหนงชํานาญการ 
   ตามที่  นางวรณุี  ไชยกาล  ตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6  ระดบั  6  สังกัด
สํานักงานเลขานุการ  คณะวทิยาศาสตร  ไดยื่นผลงานเพือ่ขอกําหนดตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
ชํานาญการ  ระดับ  7 – 8   นั้น  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  10/2550  เมื่อวันที่        
9  พฤศจิกายน  2550  มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และ
มหาวิทยาลัยกาํหนดเดิมไปจนกวามหาวทิยาลัยจะออกขอบังคับและประกาศหลกัเกณฑใหมแลวเสรจ็  และ
กําหนดใหมีการประเมินคุณลักษณะเพิ่มเตมิ  นั้น    
   บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน             
ผูเหมาะสม  และคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว   ประธาน  จงึเสนอ       
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางวรุณี  ไชยกาล  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6  ระดับ  6  เลขที่ประจํา
ตําแหนง  272  อัตรา  17,560.-  บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะวทิยาศาสตร  ดาํรงตาํแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานทั่วไป  7  ระดับ  7  ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  17,560.-  บาท  เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม  
ท้ังนี้  ตัง้แตวันท่ี  18  ธันวาคม   2551  
     
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

4.2 ทบทวนการกําหนดเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการและคาตอบแทน 
ตําแหนงชาํนาญการของพนกังาน ในสถาบันอุดมศึกษา 
   ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองอัตรา
เงินประจําตําแหนงประเภทวชิาการของพนกังาน พ.ศ.  2549  โดยกําหนดใหพนักงานที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวชิาการ  ดังนี ้

1.  ผูชวยศาสตราจารย  ไดรับเงนิประจําตําแหนงในอัตรา  3,500  บาทตอเดือน  และ 
อัตรา  5,600 บาทตอเดือน  สําหรับพนักงานที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว  3  ป 

2. รองศาสตราจารย  ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  5,600  บาทตอเดอืน  และ 
อัตรา  9.900 บาทตอเดือน  สําหรับพนักงานที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลว  3  ป 
   และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  3/2550   เมื่อวันที่  30  
มีนาคม  2550  กําหนดคาตอบแทนตําแหนงชํานาญการของพนักงานในอัตราเดียวกนักับขาราชการ คือ 3,500 
บาท เมื่อดํารงตําแหนงชํานาญการมาแลว 3 ป  นั้น 
 

/เมื่อวันที่...   
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   เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2552  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัด
ประชุมช้ีแจงและใหขอเสนอแนะเรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดย สกอ. มีแนวคดิปรับเปลี่ยนอัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของตําแหนงชํานาญการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  จากเดิม ที่อิงกับ
ระบบซี  เปน  การกําหนดเงนิประจําตําแหนงและคาตอบแทนฯ ในอัตราเดียว  ดังนี ้

ตําแหนงวิชาการ 

• ผูชวยศาสตราจารย  5,600 บาท   

• รองศาสตราจารย  9,900  บาท   

• ศาสตราจารย  13,000  บาท   

• ศาสตราจารยญาณวิทย  15,600  บาท   
ตําแหนงชํานาญการ 

• ตําแหนงที่มใิชตําแหนงวิชาชีพ  3,500  บาท 

• ตําแหนงวิชาชพีเฉพาะ  5,600  บาท 
 

ทั้งนี้  ไดเสนอที่ประชุมรับทราบแลว  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2552  เมื่อวันที่   
12  มิถุนายน  2552 

ดังนั้น  เพื่อเปนการปรับระบบบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  กรณีเงินประจํา 
ตําแหนงทางวชิาการและคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของตําแหนงชํานาญการใหสอดคลองกับระบบ
แทงของขาราชการ  เพื่อสงเสริมและจูงใจใหพนกังานสายวิชาการจัดทําผลงานทางวิชาการอันจะเปนประโยชน
ตองานวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ   

รองอธิการบดฝีายบริหาร  จงึเสนอที่ประชมุพิจารณากาํหนดเงินประจําตําแหนง 
ประเภทวิชาการและคาตอบแทนตําแหนงชํานาญการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี ้

1.  เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ 
1.1 กําหนดเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการอัตราเดียว  ดังนี้ 

• ผูชวยศาสตราจารย  5,600 บาท   

• รองศาสตราจารย  9,900  บาท   

• ศาสตราจารย  13,000  บาท   
1.2 ใหพนกังานสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยูแลวไดรับเงินประจํา 

ตําแหนงในอตัราที่กําหนดใหม 
1.3 ใหมีผลตั้งแตวนัถัดจากที่มีมติ  หรือ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2552  เปนตนไป 
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2.  คาตอบแทนตําแหนงชํานาญการ 
      2.1  กําหนดคาตอบแทนตําแหนงชํานาญการอัตราเดียว  คือ 

• ตําแหนงที่มใิชตําแหนงวิชาชีพ  3,500  บาท 

• ตําแหนงวิชาชพีเฉพาะ  5,600  บาท 
2.2 ใหไดรับเงินคาตอบแทนตั้งแตวนัที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ซ่ึง 

ตองไมกอนวนัที่มีมติ  หรือตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2552  เปนตนไป 
 
มติท่ีประชุม  เพื่อใหเกิดความชัดเจน  ท่ีประชุมจึงใหเล่ือนการพิจารณาไปจนกวา ก.พ.อ. จะมี
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการปรับเปล่ียนระบบซีเปนระบบแทง   
 
 

4.3 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใชเงนิ 
รายได 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษา  โดยใชเงนิรายได  จํานวน  9  ราย  ดังนี้ 

1.  การปรับสถานภาพลูกจางชัว่คราวเปนพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยใช  
เงินรายได  ราย  นายธเนศ  สีหพิทักษเกียรติ 
   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   ในคราวประชุมครั้งที่  9/2551 เมื่อวันที่  
10  ตุลาคม  2551  มีมติถอนเรื่องการปรับสถานภาพ  นายธเนศ  สีหพทิักษเกยีรติ  เนื่องจากมีระยะเวลาการจาง
ลักษณะเดยีวกนักับที่มีผูรองทุกขเกี่ยวกับการนับเวลาการปฏิบัติงานสําหรับการปรับสถานภาพ   ซ่ึงอยูใน
ระหวางการพจิารณาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงใหรอผล  
การพิจารณาดงักลาว  เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับสถานภาพของ  นายธเนศ ฯ  นั้น   

บัดนี้  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ฯ  มีคําวินิจฉัยแลว  และสภามหาวิทยาลยั 
อุบลราชธานี  ในคราวประชมุครั้งที่  4/2552  มีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการมีคําส่ังปรับสถานภาพผูรองทุกข
ใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้งแตวนัที่  1  เมษายน  2551 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจาง
ช่ัวคราว  ราย  นายธเนศ  สีหพิทักษเกียรติ  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกดัโครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใชเงินรายได  ตั้งแตวันท่ี   
1  ตุลาคม  2551  เปนตนไป  ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้
 

/ลําดับที่ 1  นายธเนศ... 
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กอนปรับ หลังปรับ 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
คาจาง สวัสดิการ คาจาง สวัสดิการ 

ตั้งแตวันที่ 

1 นายธเนศ 
สีหพิทักษเกียรติ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8,332.- - 8,332.- 3,180.- 1 ตุลาคม  2551 

 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติการปรบัสถานภาพลกูจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใช
เงินรายได  ตัง้แตวันท่ี  1  ตุลาคม  2551  เปนตนไป   
 
 

2.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เสนอที่ประชมุพิจารณาการปรับ 
สถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใชเงนิรายได  ซ่ึงวทิยาลัยแพทยศาสตร ฯ     
ไดประเมนิผลการปฏิบัติงานและผลงานเรียบรอยแลว  จํานวน  4  ราย  ดังตอไปนี ้
 

กอนปรับ หลังปรับ 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

คาจาง สวัสดิการ คาจาง สวัสดิการ 
ตั้งแตวันที่ 

1 นางสาวกฤติยา 
     จันทรพันธ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8,332.- - 8,332.- 3,180.- 1 ตุลาคม  2551 

2 นางสาวธีรนันท 
     บุราไกร 

บรรณารักษ 8,332.- - 8,332.- 3,180.- 1 ตุลาคม  2551 

3 นางสาวมาลัย 
     ศิลารัมย 

นักวิทยาศาสตร 8,332.- - 8,332.- 3,180.- 1 ตุลาคม  2551 

4 นางสาวจิวรา 
     โสดากุล 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 7,448.- - 7,448.- 2,870.- 1 ตุลาคม  2551 

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  1.  เนื่องจากวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  สงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้ง    
กองการเจาหนาที่ในเดือนธันวาคม  2551  และเปนการดาํเนินการตามขอ  28  แหงประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนกังานใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552  ซ่ึงกําหนดใหผูที่ยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพและไดมคีําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินกอนหนาประกาศนี้บังคับใช  ใหมีสิทธิปรับสถานภาพเปนพนักงาน  โดยนําประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เร่ือง หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549           
มาบังคับใช 
 

/2. วิทยาลัยแพทยศาสตร… 
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2. วิทยาลัยแพทยศาสตร ฯ ดาํเนินการประเมินจากที่ประชุมผูบริหารของวิทยาลัย 

แพทยศาสตรฯ  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2551  และจัดสงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2551  แตโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไมสามารถนําเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลพิจารณาได  เนื่องจากมีระยะเวลาการจางลักษณะเดยีวกันกับที่มีผูรองทุกขเกี่ยวกับการนับ
เวลาการปฏิบัติงานสําหรับการปรับสถานภาพ  จึงตองรอผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการอุทธรณและ         
รองทุกข ฯ   ซ่ึงบัดนี้  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ  ไดมีคําวนิจิฉัยแลว 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติการปรบัสถานภาพลกูจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใช
เงินรายได  ตัง้แตวันท่ี  1  เมษายน  2552  เปนตนไป   
 
 

3.  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  เสนอที่ประชุมพจิารณาการปรบั 
สถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใชเงนิรายได  ซ่ึงคณะศิลปประยกุต ฯ  ได
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานเรียบรอยแลว  จํานวน  4  ราย  ดังตอไปนี ้
 

กอนปรับ หลังปรับ 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

คาจาง สวัสดิการ คาจาง สวัสดิการ 
ตั้งแตวันที่ 

1 นางสาวหวานใจ 
     โพธิโกฎิ 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 9,660.- - 9,660.- 2,870.- 1 เมษายน  2552 

2 นางสาวนุชจิรา 
     ไชยโคตร 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 9,283.- - 9,283.- 2,870.- 1 เมษายน  2552 

3 นางประนอม 
     รอดโพธิทอง 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 9,753.- - 9,753.- 2,870.- 1 เมษายน  2552 

4 นายวิสิทธิ์ศักดิ์         
     อุทโท 

ครู 9,010.- - 9,010.- 2,870.- 1 เมษายน  2552 

 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เนื่องจากคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  สงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาทีใ่นเดอืนมิถุนายน  2552  และเปนการดําเนินการตามขอ  28  แหงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนกังานในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ.  
2552  ซ่ึงกําหนดใหผูที่ยื่นเรือ่งขอปรับสถานภาพและไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินกอนหนาประกาศ
นี้บังคับใช  ใหมีสิทธิปรับสถานภาพเปนพนักงาน  โดยนําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง หลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงือ่นไขการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549  มาบังคับใช 

/ดังนั้น... 
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  ดังนัน้  จึงเห็นควรอนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา  
โดยใชเงินรายได  ตัง้แตวันท่ี  1  ตุลาคม  2552  เปนตนไป   
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. การปรับสถานภาพลูกจางชัว่คราวเปนพนกังานเงินรายได  จะดําเนนิการปละ  2  ครั้ง     
ตามรอบการปรับเพิ่มคาจาง  ดังนั้น  หากหนวยงานประสงคจะปรับสถานภาพลูกจาง  ใหสงเอกสารการขอปรับ
สถานภาพและผลการประเมินวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมที่จะปรับสถานภาพ  ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่  ดังนี ้
   คร้ังท่ี  1  ปรับสถานภาพ  วนัที่  1  เมษายนของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
   คร้ังท่ี  2  ปรับสถานภาพ  วนัที่  1  ตุลาคมของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่  ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป 
   หมายเหต ุ หากสงเอกสารไมทันตามกําหนด  จะปรับสถานภาพใหในรอบตอไป 

2.  คณะศิลปประยุกต ฯ  ดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  เมื่อวันที่   
17  ธันวาคม 2551  และสงผลการประเมินใหโครงการจดัตั้งกองการเจาหนาที่  เมื่อวนัที่  1  มิถุนายน  2552 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติการปรบัสถานภาพลกูจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใช
เงินรายได  ตัง้แตวันท่ี  1  ตุลาคม  2552  เปนตนไป   

อนึ่ง  คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นเพิ่มเติมวา  ภาระงานที่คณะศิลปประยุกต ฯ  
มอบหมายใหบุคคลดงักลาวขางตนเกินกวามาตรฐานกําหนดตําแหนง  จึงขอใหคณะพิจารณากําหนดตาํแหนง
ใหเหมาะสม  ท้ังนี้  อยูภายใตโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะ 
   
   4.4  การกําหนดหลักเกณฑและวธีิการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรบัสถานภาพเปน 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

1. ตําแหนงในสาขาวิชาชีพ  และคุณวุฒิท่ีขาดแคลน 
       ดวย  ขอ 6   ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ 

สอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนกังานในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ. 2552  กําหนดวาการปรับ
สถานภาพลูกจางเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใหใชวิธีการสอบแขงขัน  เวนแต  มีเหตุพิเศษ  ใหใช
วิธีการสอบคัดเลือกได  ซ่ึงใน (2)  กําหนดวากรณีลูกจางดํารงตําแหนงสายสนับสนุนในสาขาวิชาชีพ  และใน
ระดับคุณวุฒิทีข่าดแคลนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   และวรรคสอง  กําหนดวาคุณวุฒทิี่ขาดแคลนตาม (2)  ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด  โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

/ดังนั้น... 
 
 



 -9- 
 

    
ดังนั้น  เพื่อใหเกิดความชัดเจน และเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานได  จึงเห็นควรกาํหนด 

ตําแหนงในสาขาวิชาชีพ  และคุณวุฒิที่ขาดแคลน  โดยมหีลักการดังนี ้
   1.  กําหนดตามที่ ก.ม. เคยกาํหนดไว    และ/หรือ 
   2. กําหนดตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  และ/หรือ 
   3. กําหนดตามที่คณะรัฐมนตรี  และ/หรือ 
   4.  กําหนดตามเหตุผลและความจําเปน  หรือตามความขาดแคลนของมหาวิทยาลัย  
อนึ่ง   อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย คร้ังที่1/2543  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2543  กําหนดตําแหนงสาขาขาดแคลน  คือ  
นักวิชาการเงนิและบัญชี  นกัวิทยาศาสตร  นิติกร  วิศวกร  และเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 
   
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบตามทีฝ่ายเลขานุการนาํเสนอ  ดังนี ้
 

บัญชีรายช่ือตําแหนงในสายงานวิชาชีพ บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   1.  นักวิชาการเงินและบัญชี 
   2.  นักวิชาการชางศิลป 
   3.  นักตรวจสอบภายใน 
   4.  นักสุขศึกษา 
   5.  วิศวกรเคมี 
   6.  นักวิชาการชางทันตกรรม 
   7. นักประชาสัมพันธ 
   8. นักกายภาพบําบัด 
   9.  แพทย 
  10. ทันตแพทย 
  11.  พยาบาล 
  12.  สัตวแพทย 
  13.  นักเทคนิคการแพทย 
  14.  เภสัชกร 
  15. วิศวกรเครื่องกล 
  16. วิศวกรไฟฟา 
  17.  วิศวกรโยธา 
  18.  สถาปนิก 
  19.  นักรังสีการแพทย 
  20.  วิศวกรโลหการ 
  21. นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  22.  วิศวกรการเกษตร   

 1. สาขาวิศวกรรมศาสตร 
 2. สาขาวิชาปโตรเคมี 
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
 5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 6. สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 7. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
 8. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
 9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 10. สาขาวิชาแพทยศาสตร 
 11. สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 
 12. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
 13. สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
 14. สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 15. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
 16. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
 17. สาขาวิชารังสีเทคนิค 
 18. สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 19. สาขาวิชาภาษาศาสตร 
 20. สาขาสหเวชศาสตร 
 21. สาขาบัญชี 
 

/ 23 นักจิตวิทยา... 
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บัญชีรายช่ือตําแหนงในสายงานวิชาชีพ บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  23. นักจิตวิทยา 
  24. ชางภาพการแพทย 
  25. นิติกร 
  26. บรรณารักษ 

 

 
2. องคประกอบของคณะกรรมการสอบแขงขันและสอบคดัเลือก 
ดวย ขอ  14   ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ 

สอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนกังานในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ. 2552  กําหนดหลักสูตรการ
สอบแขงขัน  ประกอบดวย  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  และ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  และขอ 15  ใหอธิการบดี แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน  โดยม ี
จํานวนและองคประกอบเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบแขงขันและสอบคัดเลือก   ดังนี ้
   1.  องคประกอบคณะกรรมการสอบแขงขนั 
   1.1  กรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป 
        1)  รองอธิการบดีฝายบริหาร    เปนประธาน 
        2)  ผูแทนคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน   เปนกรรมการ 
        3)  ผูแทนคณะศิลปศาสตร จํานวน 1 คน   เปนกรรมการ 
        4)  ผูแทนจากโครงการจัดตัง้กองกฎหมาย จาํนวน  1  คน เปนกรรมการ 
   5)  บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  เปนเลขานุการ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 
   1.2  กรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง 
       1)  รองอธิการบดีฝายบริหาร    เปนประธาน 
      2)  รองอธิการบดี/รองคณบดีที่เกีย่วของ  จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 

 3)   ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน/   เปนกรรมการ 
                 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  ที่เกีย่วของ  จํานวน 1 คน   

/4) ผูดํารง... 
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    4)  ผูดํารงตําแหนงชํานาญการหรือผูแทนตําแหนง   เปนกรรมการ 

     ที่เกี่ยวของ  จํานวน 1 คน  
         5)  บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  เปนเลขานุการ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

1.3  กรรมการดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   
1)  รองอธิการบดี/คณบดีทีเ่กีย่วของ    เปนประธาน 

      2)  รองคณบดีที่เกีย่วของ  จํานวน 1 คน   เปนกรรมการ 
 3)   ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน/   เปนกรรมการ 

                 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  ที่เกีย่วของ  จํานวน 1 คน   
    4)  ผูดํารงตําแหนงชํานาญการหรือผูแทนตําแหนง   เปนกรรมการ 

     ที่เกี่ยวของ  จํานวน 1 คน  
         5)  บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  เปนเลขานุการ 
 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 
   2.  องคประกอบคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

1)  รองอธิการบดี/คณบดีทีเ่กีย่วของ    เปนประธาน 
     2)  รองคณบดีที่เกี่ยวของ  จํานวน 1 คน   เปนกรรมการ 

3) ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน/ หวัหนาสนง. /  เปนกรรมการ 
    หัวหนาภาควิชา/หวัหนาสาขาวิชา  ที่เกีย่วของ  จํานวน 1 คน 
4)  ผูดํารงตําแหนงชํานาญการหรือผูแทนตําแหนง    เปนกรรมการ 
     ที่เกี่ยวของ  จํานวน 1 คน  
5)  บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  เปนเลขานุการ 

 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

/4.5  การจายเงิน... 
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4.5  การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศกึษาที่จางดวย 

เงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป  รายการคาใชจายบุคลากร 
 

   อางถึงมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2550  ใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงคาตอบแทนภาค
ราชการ   และอนุมัติในหลักการใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามแนวทางเดียวกันในกรณีที่มีการปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการในครั้ง   
ตอ ๆ ไปดวย    ตอมา คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2551  และวันที่  17  มิถุนายน  2551  มีมติ
เห็นชอบการปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  จากอัตราเดือนละ 1,000 บาท  เปนเดือนละ 1,500 บาท 
โดยกําหนดรายไดขั้นสูง จาก 11,000 บาท เปน 11,700 บาท  และรายไดขั้นต่ํา จาก 7,700 บาท  เปน 8,200 บาท  
สําหรับขาราชการ  ลูกจางประจํา  และเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  โดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม 2551   

  เนื่องจากในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2551  และวันที่  17  มิถุนายน  2551  
มิไดอนุมัติใหสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    จะ
เปนผูดําเนินการขออนุมัติเรื่องดังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษา  เมื่อครม. อนุมัติ จะแจงผลการอนุมัติให
มหาวิทยาลัยทราบและใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  จากรายการ
ที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/หรือ  โดยการบริหารคาใชจายจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  แตปจจุบันยัง
ไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่จึง  ไดมีหนังสือหารือไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาสามารถดําเนินการเบิกจายคาครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2551  และวันที่  17  มิถุนายน  2551 ได
หรือไม 

  ตอมา  เมื่อวันศุกรที่  5  มิถุนายน  2552  คุณสมสกุล  คุมมวง  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล  
สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดโทรศัพทมาประสาน 
เรื่องดังกลาว  ซ่ึง  คุณสมสกุลฯ  มีความเห็นวา  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  17 กรกฎาคม  2550  ไดอนุมัติให
สถาบันอุดมศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานตามหลักการเดียวกับ
ขาราชการ  คือ  ใหปรับคาจางในอัตรารอยละ 4  และไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพช่ัวคราว  สําหรับผูที่ไดรับ
คาจางไมถึง 11,000  บาท  ใหไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพไมเกิน  1,000 บาท  แตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน 
11,000 บาท  แตเมื่อไดรับ 1,000 บาทแลว ยังไมถึง  7,700  บาท  ใหไดรับใหถึง 7,700 บาท และอนุมัติหลักการ
ใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามแนวทางเดียวกันในกรณีที่มีการปรับปรุง 

/คาตอบแทน... 
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คาตอบแทนภาคราชการในครั้งตอ ๆ ไปดวย  ดังนั้น  การที่มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2551  
และวันที่  17  มิถุนายน  2551  จึงเปนเพียงการปรับเงินรายไดขั้นสูงและขั้นต่ําเทานั้น  แตการอนุมัติใหไดรับ
เงินคาครองชีพช่ัวคราว  ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม 2550 
  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จึงมีหนงัสือหารือโครงการจัดตั้งกองกฎหมายวาตาม
ความเหน็ของคุณสมสกุล  คุมมวง  ถูกตองตามหลักกฎหมายหรือไม  ซ่ึงโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณา
แลวเหน็วาความเห็นของคณุสมสกุล   คุมมวง  ชอบดวยกฎหมายแลว 

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   จึงขออนุมัติเบิกจายคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานใน 
สถาบันอดุมศึกษาที่จางดวยเงินงบประมาณหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป  รายการคาใชจายบุคลากร    

จากเดิม  พนักงานที่มีคาจางไมถึง 11,000  บาท  ใหไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพไมเกิน   
1,000 บาท  และเมื่อรวมแลวตองไมเกิน 11,000 บาท  แตเมื่อไดรับ 1,000 บาทแลว ยังไมถึง  7,700  บาท  ให
ไดรับใหถึง 7,700 บาท 

เปน  พนักงานที่มีคาจางไมถึง 11,700  บาท  ใหไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพไมเกิน   
1,500 บาท  และเมื่อรวมแลวตองไมเกิน 11,700 บาท  แตเมื่อไดรับ 1,500 บาทแลว ยังไมถึง  8,200  บาท  ให
ไดรับใหถึง 8,200 บาท   
  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  1  พฤษภาคม  2551  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที ่ 13  พฤษภาคม  2551  
และวนัที่  17  มิถุนายน  2551  ซ่ึงกองแผนงานและกองคลัง  ไดตรวจสอบแลวแจงวามีงบประมาณเพียงพอใน
การเบิกจายคาครองชีพช่ัวคราว   สําหรับในสวนของพนกังานเงินรายได  ไดดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   หนังสือตอบขอหารือการจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ที่  ศธ  0529.1.10/667    
ลงวันที่  24  มถุินายน  2551 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

        4.6  การแกไขสัญญาจางพนกังาน 
   ดวยมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  
2547  และฉบบัที่  2  พ.ศ. 2551  ขึ้น  และไดมีการยกเลกิพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535    
และตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ขึ้นมาใหม    จึงสงผลกระทบตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย  ที่มกีารอางถึงระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย   และพระราชบญัญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 

/ดังนั้น...   
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   ดังนั้น  จึงเห็นควรปรับปรุงสัญญาจางพนักงานใหม  เพือ่ใหสอดคลองกับกฎหมายที่
ประกาศใชอยูในปจจุบนัและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแกไขสัญญาจางพนักงาน  
ซ่ึงไดผานการพิจารณาในเบือ้งตนจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแลว  
 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -    ตารางเปรียบเทียบสัญญาจางพนักงาน 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหเพิ่มเติมขอความและแกไขขอความ  ดงันี ้

1. เพิ่มเติมขอความ 
1.1  ขอ  3  จากเดิม  พนักงานตามสัญญานี้จะตองรักษาวินัยโดยเครงครัด           

เปน พนักงานตามสัญญานี้จะตองรักษาวินยัและจรรยาบรรณโดยเครงครัด           
1.2  ขอ  14  ใหนําบรรดาขอบังคับท่ีออกโดยสภามหาวทิยาลัยท่ีบังคบัใชกับ 

พนักงานมาใชบังคับกับพนักงานตามสัญญานี ้
   2.  แกไขขอความ  ใหตัดขอความในขอ  14  ท้ังหมด  และใชขอความนี้แทน “ ใน
ระหวางการจางตามสัญญาจางนี้    การที่พนักงานปฏิบตังิานตามสัญญาจางนี้  เปนการทําหรือกอใหเกิดการ
สรางสรรคงานที่มีลิขสิทธ์ิตามกฎหมายใหลิขสิทธ์ิในงานนั้นเปนไปตามกฎหมายทรพัยสินทางปญญา  หรือ
หากมีการประดิษฐท่ีขอรับสทิธิบัตรไดตามกฎหมายซึ่งพนักงานไดประดิษฐขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจาง
ใหเปนไปตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา   โดยขอใหพิจารณาอางอิงกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนด  หรอืกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของW 
   ท้ังนี้  เม่ือแกไขตามขางตนแลว  มอบหมายใหโครงการจดัตัง้กองกฎหมายพิจารณา 
อีกคร้ัง 
  
   4.7  การจางลูกจางชั่วคราวผูเกษียณอายุราชการที่จางโดยใชเงนิงบประมาณแผนดิน   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ตามที่กองแผนงานไดแจงผลการพิจารณางบประมาณประเภทงบบุคลากร  รายการ 
คาจางชั่วคราว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ  นั้น  

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ไมไดรับการอนุมตัิงบประมาณสําหรับการจาง 
ในอัตราเดิม  เนื่องจากเปนการจางตําแหนงบริหารและเปนการจางไมเขาขายคุณลักษณะของผูมีความรู 
ความสามารถพิเศษ  สงผลใหคณะศิลปประยุกตฯ  ประสบปญหาเรื่องงบประมาณในการจางผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการ  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดการเรียน    การสอนระดบัสูงและเพิ่ม
คุณภาพในการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

/คณะศิลปประยุกต... 
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คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จึงขออนุมัติกรอบและงบประมาณสําหรับการ 

จางผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถพิเศษหรือผูเกษยีณอายุราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  
จํานวน  2  อัตรา  คือ 

 
ชื่อ - สกุล อัตราคาจาง/เดือน อัตราจาง/ป ระยะเวลา 

1. รศ.จิรศักดิ์  จินดาโรจน 26,675.- 106,700.- มิถุนายน – กันยายน 2552 
2. รศ.ธิติ  เฮงรัศมี 26,675.- 106,700.- มิถุนายน – กันยายน 2552 

รวมท้ังสิ้น 53,350.- 213,400.-  
 
ความเห็นของโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี 
1. การจางผูเกษยีณอายุราชการ  จะตองจางมาเปนอาจารยเทานั้น 
2. มีอายุ  60  ป  ไมเกิน 65 ป หากเกินตองทาํความตกลงกบักระทรวงการคลัง และ

ตองเคยดํารงตาํแหนงศาสตราจารย  และออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ราชการเทานัน้ 

3. กรณีอายเุกิน  60  ป  มหาวิทยาลัยสามารถจางได  โดยใชเงินรายได  
 
ความเห็นของกองแผนงาน 
ตามที่กองแผนงานไดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่   

11/2551  เมื่อวนัที่  12  ธันวาคม  2551  พิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2552  ซ่ึงคณะศิลปประยุกตฯ ไดรับอนุมัตกิรอบอัตราสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน  1  
อัตรา   แตอีกจํานวน  1  อัตรา ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากเปนอัตราที่คณะจะใชจางผูบริหาร  คณะจึงขอ
อนุมัติอัตราเพิม่เติม   ที่ประชุมจึงอนุมัติกรอบอัตรากําลังผูมีความรูความสามารถทดแทน จํานวน 1 อัตรา  นั้น    

หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังและงบประมาณ 
ในการจางดังกลาวขางตน  จะสงผลกระทบตอกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ  จํานวน  20  อัตรา  และ
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรในภาพรวม   

เอกสารประกอบการประชุม 
1. สรุปหลักเกณฑการจางผูเกษียณอายุราชการ  ผูมีความรูความสามารถพิเศษและ

ชาวตางประเทศ 
2. บัญชีอัตราคาจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเขาเปนอาจารยในมหาวทิยาลัย 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  พิจารณาการจางผูเชีย่วชาญทีมี่
ความรูความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการ อีกคร้ัง  โดยพิจารณาจาก 

/1.  จํานวน... 
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1.  จํานวนกรอบอัตรากําลังตองไมเกินกวาท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร  คือ  จํานวน   

20  อัตรา   
2.  งบประมาณไมเกินกวาท่ีราชการกําหนด   
3.  คุณสมบัตขิองผูเชีย่วชาญที่มีความรูความสามารถพเิศษหรือผูเกษียณอายุราชการ 

ตองเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

 
4.8  ขออนุมัตปิรับอัตราจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง (ผูเชีย่วชาญ) 

   ดวย  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ไดเปดสอนหลักสูตรวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑในระดับปริญญาตรี  โท  และเอก   เนนการวิจยัวิเคราะหเพื่อนําไปสูการออกแบบเชิงสรางสรรคและ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภณัฑ  เพื่อนําสูสากล  คณะจึงมีความจําเปนตองจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  เพื่อ
การจัดการเรยีนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ผานมาผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศสามารถเดินทางมาสอนได
เพียงปละ 1 คร้ัง ๆ ละประมาณ 1  เดือน  โดยมีการจายคาจางเพียงเดือนละ  36,720  บาท/เดือน  ซ่ึงไมสอดคลอง
กับความรูความสามารของผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวางบประมาณแผนดินที่ไดรับ
การจัดสรรในหมวดคาจางผูเชี่ยวชาญยงัคงเหลือเปนจํานวนมาก 
   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จึงขออนุมัติปรับอัตราคาจางลูกจางชาว
ตางประเทศทีม่ีสัญญาจาง  โดยยังอยูภายในวงเงนิงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรให  ดังนี ้

ชื่อ - สกุล อัตราจางใหม หมายเหตุ 
1. Dr.Donald  John  Carson 70,000 บาท/เดือน โดยใชเงนิงบประมาณ 
2.  Prof.Dr.Elivio  Bonollo 100,000  บาท/เดือน โดยใชเงนิงบประมาณ 
 

ความเห็นของโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี 
1. การจางชาวตางประเทศ  จะตองจางมาเปนผูสอนและผูเชี่ยวชาญเทานัน้ 
2. มีอายุ  60  ป  ไมเกิน 65 ป หากเกินตองทาํความตกลงกบักระทรวงการคลัง 

ยกเวนสาขาการศึกษาจางไดไมเกินอายุ  70  ป 
3.  กรณีอายเุกิน  60  ป  มหาวิทยาลัยสามารถจางได  โดยใชเงินรายได  
4. อัตราคาจางเปนไปตามบัญชทีี่กําหนด 
5. ใน 2 ป แรกจางในอัตราคาจางขั้นต่ําตามบญัชีที่กําหนดไมมีการเพิ่มคาจาง  เมื่อ

ครบ  2  ปบริบูรณ  จึงเพิ่มคาจางไดตามบญัชีที่กําหนด 
 

/ความเห็น... 
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ความเห็นของกองแผนงาน 
ตามที่กองแผนงานไดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่   

11/2551  เมื่อวนัที่  12  ธันวาคม  2551  พิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2552  ซ่ึงคณะศิลปประยุกตฯ ไดรับอนุมัตกิรอบอัตราสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน     
1  อัตรา   แตอีกจํานวน  1  อัตรา ไมไดรับการจัดสรรเนือ่งจากเปนอัตราที่คณะจะใชจางผูบริหาร  คณะจึงขอ
อนุมัติอัตราเพิม่เติม   ที่ประชุมจึงอนุมัติกรอบอัตรากําลังผูมีความรูความสามารถทดแทน จํานวน 1 อัตรา  นั้น    

หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังและงบประมาณ 
ในการจางดังกลาวขางตน  จะสงผลกระทบตอกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ  จํานวน  20  อัตรา  และ
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรในภาพรวม   

 
เอกสารประกอบการประชุม 
1. สรุปหลักเกณฑการจางผูเกษียณอายุราชการ  ผูมีความรูความสามารถพิเศษและ

ชาวตางประเทศ 
2. บัญชีอัตราคาจางลูกจางชาวตางประเทศที่มสัีญญาจาง 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  พิจารณาการจางลูกจาง        
ชาวตางประเทศ อีกคร้ัง  โดยพิจารณาจาก 

1.  จํานวนกรอบอัตรากําลังตองไมเกินกวาท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร  คือ  จํานวน   
20  อัตรา   

2.  งบประมาณไมเกินกวาท่ีราชการกําหนด   
3.  คุณสมบัตขิองลูกจางชาวตางประเทศตองเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
อนึ่ง  คณะกรรมการมีความเห็นวา  เม่ือหนวยงานใดไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว   

แตไมไดนําไปใชจางลูกจางตามแผน  ใหกองแผนงานสอบถามไปยังหนวยงานนัน้ ๆ  แลวนํางบประมาณในสวน
ท่ีไมไดใชจางลูกจางมารวมไวท่ีมหาวิทยาลัย  จากนั้นแจงใหคณะอื่น ๆ ทราบ  เพื่อขอใชตามความจาํเปนตอไป 
 

4.9 รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหพนกังานใน 
สถาบันอุดมศกึษาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏบิัติการวิจัย  ดงูาน  ภายในประเทศและตางประเทศ  พ.ศ. ... 
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดระเบียบ  หลักเกณฑ   เกี่ยวกับการอนุมัติให
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจยั  ดูงาน  ภายในประเทศและตางประเทศ         
ที่ผานมายึดถือปฏิบัติตามระเบียบ  หลักเกณฑ  เชนเดยีวกับขาราชการโดยอนุโลมเพือ่ใหการลาศึกษา  ฝกอบรม   
ปฏิบัติการวิจัย  ดูงาน  ภายในประเทศและตางประเทศของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   มีความชัดเจนและ 

/คลองตัว... 
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คลองตัว   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   จึงขอนําเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการให
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจยั  ดูงาน  ภายในประเทศและตางประเทศ  พ.ศ. 
...   ซ่ึงไดผานการพิจารณาตรวจรางจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแลว 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
1. สรุปสาระสําคัญของการลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  เปรียบเทยีบ

ระหวางขาราชการกับพนกังาน   
2. สรุปสาระสําคัญของการลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  เปรียบเทยีบ

ระหวางมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอืน่  ดงันี้ 
2.1  มหาวิทยาลัยของรัฐ   คือ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.2  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (ใหม)   คือ  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
2.3  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งแตกอตัง้  คือ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

ประเด็นท่ีแตกตางจากขาราชการนําเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 
1. ไมไดกําหนดอายุของผูประสงคลาศึกษา  แตกําหนดเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว  ตองมี

ระยะเวลาปฏบิัติงานชดใชครบกอนเกษียณอายุราชการ  (ระเบยีบ กม. ป 42 กําหนด อายุ
ไมเกิน 45 ป) 

2. คุณสมบัติของผูประสงคลาปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตองมีคุณวฒุิปริญญาโท  
เนื่องจากตําแหนงอาจารยตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงตองมีคุณวุฒปิริญญาโท 

3. คุณสมบัติของผูประสงคดูงาน  ณ  ตางประเทศ  ตองพนทดลองปฏิบัติงานแลวหรือมี
เหตุผลความจาํเปนใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติได 

4. การลาศึกษาโดยใชเวลาบางสวน  สามารถกระทําไดภาคการศึกษาละไมเกิน 10 ช่ัวโมงใน
วันทําการตอสัปดาห   

5. การขยายเวลาศึกษาสามารถขยายไดคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา  รวมแลวไมเกิน 2  คร้ัง 
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา 

6. การอนุมัติใหลาศึกษาโดยไดรับคาจาง  กรณีเกินระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 6 ปและ
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหนํารายละเอียดไปพิจารณาในการประชมุคราวหนา   

 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
   ไมมี 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  11.50  น.   
 
 
 

       
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
6/2552    
 

  
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
 


