
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  8/2553 

วันศุกรท่ี  9  กรกฎาคม  2553  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข        กรรมการ 
2. (แทน)คณบดคีณะเกษตรศาสตร ผูชวยศาสตราจารยวสุ  อมฤตสุทธิ์         กรรมการ 
3. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพญ็ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
4. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร กรรมการ 
5. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบรหิารศาสตร  นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล       กรรมการ 
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา        กรรมการ  
7. คณบดีวทิยาลยัแพทยศาสตรฯ   รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิธรรม  กรรมการ 
8. (แทน)คณบดคีณะนติิศาสตร ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย กรรมการ 
9. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกตฯ    ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชาย สิกขา กรรมการ 
10. (แทน)คณบดคีณะรัฐศาสตร   นายกรุงไท  นพรัตน       กรรมการ 
11. (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ ์ กรรมการ 
12. (แทน)ประธานสภาอาจารย    นายสงา  ทับทมิหิน กรรมการ 
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย   นายรัชชนนท แกะมา กรรมการ 
14. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
15. รองอธิการบดีฝายบริหาร นายสุภชัย  หาทองคํา กรรมการ 
          และเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ         ติดราชการ 
2.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                      ติดราชการ 
   
ผูรวมประชุม 
1.  นางสุรีย  ธรรมิกบวร   รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
2.  นายธนาตย  เดโชชัยพร  รองคณบดีฝายบริหาร  คณะวิทยาศาสตร 
3.  นางชวนพศิ อันพิมพ   บุคลากร 6 ระดับ 6 

/4.  นายอภิชาติ... 
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4.  นายอภิชาต ิ ธรรมแสง  บุคลากร  ชํานาญการ 
5.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร   
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.50 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 
   1.1  มอบหมายกรรมการทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม 

 ดวย อธิการบดี  ติดราชการ ณ กรุงเทพมหานคร  จึงมอบหมายให  รองอธิการบดี     
ฝายบริหาร  เปนประธานในการประชุม 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
   1.2  ความคืบหนาระบบแทงเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 รองอธิการบดฝีายบริหาร  แจงความคืบหนาระบบแทงเงินเดือนขาราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ       
การเลื่อนขั้นเงนิเดือนในรอบ ตุลาคม 2553  อาจจะตองใชวิธีการเดิมไปกอน  และมหาวิทยาลัยจะตองเตรียมการ 
ปรับเขาสูระบบแทงดังกลาว  ในสวนของพนักงานโดยหลักการจะตองปรับเขาสูระบบเดียวกัน   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
   1.3  การเพิ่มเงินเดือนขาราชการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร  แจงที่ประชุมทราบวาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับ
บัญชีเงินเดือนขาราชการขึ้นอีก 5 % ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เปนตนไป ในสวนของพนักงานจําเปนตอง
ปรับคาจางแรกบรรจุใหสอดคลองกับบัญชีเงินเดือนของ ก.พ.  และปรับเพิ่มคาจางของพนักงานทั้งที่จางจากเงิน
งบประมาณและเงินรายได  และเมื่อบัญชีเงินเดือนมีการปรับสูงขึ้น  อาจจะสงผลกระทบตอเงินคาตอบแทนการ
ครองชีพ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยและคณะจะตองเตรียมงบประมาณสําหรับกรณีดังกลาวไวดวย  ทั้งนี้ ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ประสานกับกองแผนงานและคณะ  เพื่อจัดเตรียมงบประมาณไวสําหรับการปรับเพิ่ม
คาจางและคาครองชีพ  ซ่ึงอาจจะตองมีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัย        
  
 

/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี 7/2553          
วันศุกรท่ี  11  มิถุนายน พ.ศ. 2553 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  7/2553  วันศุกรที ่ 11  มิถุนายน พ.ศ.  2553 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1   การเพิ่มคาจางพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

       สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุม 
คร้ังที่  7/2553  เมื่อวันศกุรที่  11  มิถุนายน 2553  ที่ประชุมมีมติใหนําเสนอหลักการและรายละเอียดของการเพิ่ม
คาจางพนักงานในการประชมุคราวหนา นัน้ 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี จึงขอเสนอหลักการในการเพิ่มคาจาง  เพื่อพิจารณา  
ดังนี ้

 
 

/2. คุณสมบัติของ... 
 

ประเด็น ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
1. จํานวนครั้งในการเพิ่มคาจาง 

 
แนวทางที่ 1 
 -  เพิ่มคาจางปละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม  ดูจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานระหวาง 1 ตุลาคม ของปที่แลว ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่
ไดรับการเพิ่มคาจาง 
แนวทางที่ 2 
-  เพิ่มคาจางปละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 เมษายน  และ 1 ตุลาคม   
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/3. หลักเกณฑในการประเมนิ... 

ประเด็น ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเพิ่มคาจาง 
 

แนวทางที่ 1 
     2.1 ปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 เดือน จนถึง 30 กันยายน ทั้งนี้ กรณีที่
วันเปดทําการวันแรกของเดือนตรงกับวันหยุดราชการใหถือวา
ปฏิบัติงานเต็มเดือนนั้น 
     2.2 กรณีไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ท้ังในและ
ตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน   
    2.3 มีวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 45 วัน  ทั้งนี้ไม
รวมถึงการลา  ดังนี้ 
     -  ลาพักผอน                      - ลาคลอดบุตร ไมเกิน  90  วัน 

     -  ลาอุปสมบท (เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา) 
     -  ลาปวย ซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียว หรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน 120 วันทําการ 
     - ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหนาที่ หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
     -  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
 
แนวทางที่ 2 
2.1 ปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน นับถึง 31 มีนาคม กรณีวันที่ 1 
เมษายน  และนับถึง 30 กันยายน กรณีวันที่ 1 ตุลาคม ทั้งนี้ กรณีที่วัน
เปดทําการวันแรกของเดือนตรงกับวันหยุดราชการใหถือวาปฏิบัติงาน
เต็มเดือนนั้น 
     2.2 กรณีไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ท้ังในและ
ตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 เดือน นับถึง 31 
มีนาคม กรณีวันที่ 1 เมษายน  และนับถึง 30 กันยายน กรณีวันที่ 1 
ตุลาคม  
    2.3 มีวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 23 วัน  ทั้งนี้ไม
รวมถึงการลา  ดังนี้ 
     -  ลาพักผอน                      - ลาคลอดบุตร ไมเกิน  90  วัน 
     -  ลาอุปสมบท (เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา) 
    -  ลาปวย ซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียว หรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน 120 วันทําการ 
     - ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหนาที่ หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
     -  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
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/6. คาจางในการคํานวณวงเงนิ... 

ประเด็น ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
3. หลักเกณฑในการประเมิน 

 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดเปนเกณฑกลาง    หรือ 

2. หลักเกณฑภายในหนวยงานกําหนดขึ้นไดตามความ 
เหมาะสมและจัดทําเปนประกาศใหพนักงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

 
4. ผูประเมิน 

 

1. โดยคณะกรรมการประเมินที่หนวยงานแตงตั้ง  แลวเสนอผลการ
ประเมินตอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน เพื่อประกอบการ

พิจารณาเพิ่มคาจางประจําป   หรอื 

2. ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานเปนผูประเมินพนักงานในสังกัด  และนํา
ผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพิ่มคาจางประจําป  โดย
เครงครัด   

5. การกําหนดวงเงิน แนวทางที่ 1 
1. กําหนดวงเงินในการเพิ่มคาจางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไมเกิน
รอยละ..................โดยคํานวณจากคาจาง (Salary Base)   ณ วันที่ 30 

กันยายน    และ 

2.  กําหนดวงเงินในการเพิ่มคาจางของหนวยงาน ไมเกินรอยละ
...............................   โดยคํานวณจากคาจาง (Salary Base)   ณ วันที่ 30 
กันยายน   
    ทั้งนี้  แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได   
 
แนวทางที่ 2 
กําหนดวงเงินในการเพิ่มคาจางของหนวยงาน ไมเกินรอยละ
...............................   โดยคํานวณจากคาจาง (Salary Base)   ณ วันที่ 30 
กันยายน  ทั้งนี้  แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได   
  หากที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ เห็นควรมอบหมายใหกองแผนงาน
และโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ คํานวณรอยละสําหรับการกําหนด
วงเงินที่เหมาะสม  โดยใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรหรือ
ท่ีมีอยู  และใหเพียงพอตอการดํารงชีพของพนักงาน 

6. คาจางในการคํานวณวงเงิน 

 

แนวทางที่ 1 
-  คํานวณจากคาจาง (Salary Base) ของอัตราที่มีคนครองไมนับรวม
คาจางของอัตราที่พักการจางเนื่องจากลาศึกษา   

ทั้งนี้  แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได    หรือ  
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/มติท่ีประชุม... 
 
 

ประเด็น ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
6. คาจางในการคํานวณวงเงิน 

 

แนวทางที่ 2 
- คํานวณจากคาจาง (Salary Base) ของพนักงานที่มีสิทธิไดเพิ่มคาจางใน
รอบนั้นๆ  

ทั้งนี้  แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได   
7. การกําหนดโควตา 

 

แนวทางที่ 1 
- ไมจํากัดจํานวนพนักงานที่ไดรับการเพิ่มคาจาง........%  (สูงสุด)  ทั้งนี้ 
ใหขึ้นอยูกับผลการประเมิน  และวงเงินเลื่อนคาจางของหนวยงาน     
หรือ 

 
แนวทางที่ 2 
- จํากัดจํานวนพนักงานที่ไดรับการเพิ่มคาจาง 
      ทั้งนี้  แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน  และเงินรายได   

8. รอยละการเพิ่มคาจาง 
 

ดีมาก      คาคะแนน  90 – 100  เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ.... 
ดี คาคะแนน  80 – 89   เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ.... 
พอใช คาคะแนน  70 – 79   เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ.... 
ปรับปรุง คาคะแนน  65 – 69   เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ.... 
ตํ่ากวา 65  ไมไดเพิ่มคาจาง 

หากที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ เห็นควรมอบหมายใหกองแผนงาน
และโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ คํานวณรอยละในการเพิ่มคาจาง  
โดยใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรหรือท่ีมีอยู  และให
เพียงพอตอการดํารงชีพของพนักงาน 

9. การเพิ่มคาจางกรณีพิเศษ 
 

พนักงานที่มีคุณสมบัติไมอยูในเกณฑที่จะไดเพิ่มคาจางประจําป แตมีผล
การประเมินอยูในระดับดีหรือดีมาก  และเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
อยางชัดเจน  หากคณบดีหรืออธิการบดีพิจารณาเห็นสมควรใหเพิ่ม
คาจางประจําปเปนกรณีพิเศษ ใหอยูในอํานาจของอธิการบดีที่จะ
พิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย แตทั้งนี้ไมเกินวงเงินเพิ่มคาจาง
ของหนวยงาน 
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มติท่ีประชุม  เนื่องจากขณะนี้คณะรัฐมนตรี อยูในระหวางการพิจารณาระบบแทงเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัศึกษา  รวมถึงการเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการแบบใหม   ท่ีประชุมจึงมีมติให
ชะลอการปรับปรุงระบบการเพิ่มคาจางพนกังานไวกอน  เม่ือ ก.พ.อ. แจงระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
แบบใหม  จึงปรับปรงุใหสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ในระหวางนี้  ใหโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี 
ศึกษาระบบการเลื่อนขั้นของ ก.พ.   แทงคาจางของสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ท่ีไดกําหนดไวแลว  และรางหลักเกณฑ
การประเมินเพิ่มคาจางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดงักลาวขางตน  
 
 

3.2  มาตรการปรบัปรุงอตัรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการกอน 
กําหนด)     
           สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหดําเนินมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  (ออกจากราชการ
วันที่  1  ตุลาคม  2553)  และปงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม  2554)  หากสวนราชการ
เห็นวามาตรการ ฯ ดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ  
และมีงบประมาณของสวนราชการรองรับใหพิจารณาดําเนินการได โดยใหจัดทํารายละเอียดขอเสนอมาตรการฯ 
ตอ คปร. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
8/2553  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ไดเห็นชอบในหลักการและให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ขออนุมัติ
แผนการดําเนินการตอ คณะกรรมการการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนของภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. นั้น 
   บัดนี้  คณะกรรมการการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนของภาครัฐ (คปร.)  
สํานักงาน ก.พ. ไดเห็นชอบอนุมัติแผนการดําเนินการมาตรการปรับปรังอัตรากําลังสวนราชการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ใหกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แลว  ทั้งนี้ ในการดําเนินการมาตรการฯ ใหสวนราชการดําเนินการ
ภายใตกรอบของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 (ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/278  
ลงวันที่  29  มิถุนายน  2553) โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถดําเนินการตามมาตรการไดในกรณีที่ 4(3) คือ  
สวนราชการที่มีจํานวนขาราชการสูงอายุ (50 ปขึ้นไป) ตั้งแตรอยละ 10 ไมเกินรอยละ 15 กําหนดกลุมเปาหมาย
ของผูเขารวมมาตรการฯ  ไดไมเกินรอยละ 5 ของกลุมเปาหมาย  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

/1. ขอมูล… 
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   1. ขอมูลการดําเนินการมาตรการฯ ในกรณีที่ 4(3) 
   

กรณีของมาตรการฯ ท่ีสวนราชการเลือกดําเนินการ   

จํานวนขาราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(1) จํานวนขาราชการที่มีอาย ุ50 ปขึ้นไป ณ วนัที่ 30 กันยายน 2553 # 68 

(2) จํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2553 # 439 

จํานวนขาราชการที่มีอาย ุ50  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ [(1) หาร (2) คณู 100]* 12.98 

หมายเหต ุ* การคํานวณรอยละ ใหปดเศษขึ้นเปนจํานวนเต็ม  

                # ไมรวมขาราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2553  และผูตอเวลาราชการ 
  ดังนั้น   กลุมเปาหมาย     จํานวน  68  คน 
   รอยละ 5 ของกลุมเปาหมาย =  3.40   

ประมาณ   ~ 4  คน   
   สามารถเขารวมโครงการฯ  ได   จํานวน  4   คน 

 

   2.  สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการโดยดวน  โดยดําเนนิการตามสํานกังาน ก.พ. 
กําหนดตามรายละเอียดดังนี ้
 

ระยะเวลา การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

1-15 กรกฎาคม 2553 - สวนราชการประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขของสวนราชการ 
- สวนราชการดําเนินการประชาสัมพันธ ภายในสวนราชการ รวมทั้งแจง  
   รายละเอียดตาง ๆ   

18-29  กรกฎาคม 2553 เปดรับสมัคร (ในวนัทําการ) 
8-12  สิงหาคม 2553 ถอนใบสมัคร (ในวันทําการ) 
สิงหาคม 2553 - สวนราชการพิจารณาการลาออก 

- สวนราชการแจงรายละเอียดการดําเนินการตามแผนดําเนินมาตรการปรับปรุง 
  อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)  ปงบประมาณ  
  พ.ศ.  2554  พรอมจํานวนและรายละเอยีดของผูที่ไดรับอนุมัติใหเขารวม 
  มาตรการฯ  (ออกจากราชการวันที่  1  ตุลาคม  2553) 

 

 /กันยายน... 
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ระยะเวลา การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

กันยายน  2553 สวนราชการออกคําสั่งเล่ือนเงินเดือนและคาํสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ 
พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาใหกรมบัญชีกลางและผูที่เกีย่วของทราบ 

ตุลาคม  2553 สวนราชการทีเ่กี่ยวของดําเนนิการเบิกจายเงินกอน  เบีย้หวัด  บําเหน็จบาํนาญ
และเงินอืน่ที่เกี่ยวของ 

ตุลาคม  - พฤศจิกายน 
2553 

สวนราชการนาํสงสรุปรายงานเพื่อเสนอ คปร. 
 

 
  ขอเสนอเพื่อพิจารณา 

1. รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดคณุสมบัติและการ 
รับสมัครเขารวมมาตรการปรับปรุงอตัรากาํลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายกุอนกําหนด) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2554 ของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. แบบหนังสือขอลาออกจาราชการตามมาตรการปรับปรงุของสวนราชการ (โครงการ 
เกษียณอายุกอนกําหนด)  ปงบประมาณ พ.ศ.  2554 

3.  รางแบบหนังสือขอระงบัการออกจากราชการตามมาตรการฯ 
4.  รางคําสัง่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการกําหนดเกณฑและ 

พิจารณาคัดเลอืกขาราชการเพื่อเขารวมตามมาตรการปรบัปรุงอตัรากําลังสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

5. รางแบบหนงัสือขอระงับการออกจากราชการตามมาตรการ 
6. หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูเขารวมมาตรการฯ 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

  1. สําเนาหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1008.1/278  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2553   
  2. รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติและการรับ
สมัครเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษยีณอายุกอนกําหนด) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2554 ของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
  3. แบบหนังสอืขอลาออกจาราชการตามมาตรการปรับปรุงของสวนราชการ (โครงการ
เกษยีณอายุกอนกําหนด)  ปงบประมาณ พ.ศ.  2554 
 

/4. แบบหนังสอื… 
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4. แบบหนังสอืขอระงับการออกจากราชการตามมาตรการฯ 
  5. รางคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดเกณฑและพิจารณา
คัดเลือกขาราชการเพื่อเขารวมตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังสวนราชการ (โครงการเกษยีณอายุกอนกําหนด)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
  6. หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูเขารวมมาตรการฯ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เสนอเพื่อพิจารณา      

4.1  ผลการพจิารณาผลงานตําแหนงชาํนาญการ 

       รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารง 
ตําแหนงชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ  จํานวน   2  ราย  คือ 

 1.  ตามที่ นางวิยะดา  ธนสรรวนิช   ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  6 ระดับ 6 สังกัด 
สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ระดับ 7-
8 นั้น  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงาน
หลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชหลักเกณฑวิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออก
ขอบังคับ  ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม  นั้น 

   บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน 
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  รองอธิการบดีฝายบริหาร
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางวิยะดา  ธนสรรวนิช   ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 505 อัตรา 21,820.-บาท  สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  
7  ระดับ 7  ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน  21,820.-บาท  เลขท่ีประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 30 
ตุลาคม  2552   
 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 
 2. คณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของขาราชการ  จํานวน 1 ราย  
ผลปรากฎวาไมผานตามเกณฑที่กําหนด 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหสงเรื่องคืนผูขอ ท้ังนี้ ผูขอสามารถยื่นเรื่องใหมไดหลังจาก 3  เดือน นับจาก
วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นวา  ไมผานการประเมิน   
 
 

4.2 ขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุ  และตัดโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดือน 
เพื่อรับโอนขาราชการ  
 ดวยมีอัตราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาวางลง จํานวน 1 อัตรา คือ 
อัตราของ นายนิรันดร หันไชยุงวา  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 7 อัตราเงินเดือน 30,360.-บาท สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร วางลงตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2553 และมหาวิทยาลัยได
ขอความอนุเคราะหตําแหนงดังกลาวจากคณะวิศวกรรมศาสตร  เพื่อรับโอนขาราชการ ระดับ 8 มาดํารงตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากตอคณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัยโดย
สวนรวม ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตรพิจารณาแลวไมขัดของ   
 

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา     
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 7 จาก  

 “คุณวุฒิปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร” เปน  “ คุณวุฒิปริญญาทางนิติศาสตร” และตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนไปตัง้จายที่คณะนติิศาสตร  ตั้งแตวันท่ี  10  กรกฎาคม  2553 

 2.  ขออนุมัติรับโอน  นายกรชิชัย  ศิลปะรายะ  ตําแหนงนกัสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ระดับชํานาญการพิเศษ  อัตราเงินเดือน  24,310.-บาท  สังกัดสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  
จังหวดัปราจีนบุรี  ชวยราชการ ณ สํานักงานทองถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติหนาที่ผูชํานาญการพิเศษ ดาน
กฎหมายระเบยีบและดูแลรักษาระบบคุณธรรม ใหมาดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 7  ตําแหนงเลขที่  7   
      
 เอกสารประกอบการประชุม 

- ประวัตแิละขอมูลสวนบุคคลของ  นายกริชชัย  ศิลปรายะ     
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
- ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนขาราชการที่ 

มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมใิชขาราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน 
มาเห็นขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการใหรับโอนได  ท้ังนี้  มอบหมายให  โครงการจัดตัง้กองการ
เจาหนาท่ี  และคณะนิติศาสตร  ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  2547  มาตรา 32   
 
 

4.3 ขออนุมัติยาย  ตัดโอนตําแหนง  และอัตราเงินเดือนเพื่อเปล่ียนตําแหนงขาราชการ 
      ดวย คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ขออนุมัติยาย ตดัโอนตําแหนง และ 

อัตราเงินเดือนของขาราชการ ราย  นายประสิทธิ์  พวงบตุร  ตําแหนงนกัวิชาการโสตทัศนศึกษา  8  ระดับ  8  
ตําแหนงเลขที่  519  อัตราเงินเดือน  24,310.-บาท สังกัดโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สํานักงานอธิการดี  
ไปสงักัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ โดยการตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตัง้จาย  
   
 ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน  ณ   คณะศิลปประยกุตและ 
การออกแบบ  ตั้งแตวนัที่  1  กุมภาพนัธ  2552   โดยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สอน  2  รายวิชา   ดังนี้   

1. รายวิชา  2001324  วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ  1     
2. รายวิชา  2001313  วิชาเทคนิคการเสนองาน 2   

 ดังนั้น  เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอน  ของคณะศิลปประยุกตและการ 
ออกแบบ  จึงขออนุมัติเปล่ียนตําแหนง นายประสิทธ์ิ  พวงบตุร  จากตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  8 
ระดับ  8 ชํานาญการ  เปนตําแหนงอาจารย  ระดับ  8    
       
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือนตามตวัไปตั้งจาย ณ คณะ 
ศิลปประยุกตและการออกแบบ 

2. ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงจากตําแหนงนักวชิาการโสตทัศนศึกษา  8  ระดับ  8  
ชํานาญการ   เปนตําแหนงอาจารย   8  หากไดรับอนุมัต ิ

 3.    เห็นควรแจงคณะศิลปประยุกตดําเนนิการตามมติคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล คร้ังที่ 7/2548  ลงวันที ่ 7 กรกฎาคม  2548   เพื่อเปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย  ข/ค  เปน  ก    

 4.   ขออนุมัติใชผลการสอนในภาคการศกึษาที่  2/2552   
 
 

/ขอมูลประกอบการพิจารณา… 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักเกณฑ ก.ม. และ ก.พ.อ. กําหนดใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครองและตําแหนงวาง 

มีเงินและตําแหนงวางไมมีเงิน 
2. ตําแหนงทีเ่ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 
3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง  คุณวุฒิผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองตรงตามมาตรฐานกาํหนด 

ตําแหนงทีจ่ะขอเปลี่ยน 
4.    มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 7/2548  เปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย  ข/ค  เปน  ก  
  1)   คุณวฒุิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวชิาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียน                    

การสอนของคณะทีจ่ะรับเขา 
 2)   ผานการพจิารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะทีรั่บเขาแลวนําเสนอคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 3)  เมื่อไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแลว  ใหทดลองปฏบิัติหนาที่             

ไมนอยกวา  1 ภาคการศึกษา 
 4)  คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติหนาที่สอนหลังเมื่อผานการประเมินแลว  จึง

นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 
 

มติท่ีประชุม  การเปล่ียนตาํแหนงใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 7/2548  
เปล่ียนตาํแหนงขาราชการสาย  ข/ค  เปน  ก  ท้ังนี้  ขอใหคณะศิลปประยกุตและการออกแบบ นําเสนอเหตุผล
และความจําเปน  และนําเสนอขอมูลของผูท่ีเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงวามีคุณวุฒิหรอืประสบการณในดานใดที่
จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะ  ในการประชุมคราวหนา 
   อนึ่ง  กรรมการ มีความเห็นวามหาวิทยาลัยควรกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
เปล่ียนตาํแหนง  ยาย  ตัดโอน  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงวิชาการ 
       รองอธิการบดีฝายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งบุคคลใหดํารง 

ตําแหนงทางวชิาการ  จํานวน  3  ราย  คือ 
 

/1.  นายพฤกษ… 
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   1.  นายพฤกษ เถาถวิล พนักงานมหาวทิยาลยั ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร  
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิามานุษยวิทยา  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  18  มิถุนายน  2552 
   2.  นายอนิรุตต  มัทธุจักร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  คณะวศิวกรรมศาสตร  ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  2  ตลุาคม  2552 

3.  นายศักดิช์าย  สิกขา  ขาราชการพลเรือน  ตําแหนงอาจารย  ระดับ  7  สังกัดคณะ 
ศิลปประยุกตและการออกแบบ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 สาขาวิชาประยุกตศิลป 
(การออกแบบ)  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  21  ตุลาคม  2552 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

5.2   เล่ือนระดับขาราชการ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร   เสนอที่ประชมุทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ 

ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป  เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และตาํแหนง
ชํานาญการ โดยใหไดรับการเลื่อนระดับทีสู่งขึ้น  3  ราย  คือ 

1.  เล่ือนระดับขาราชการ กรณีขอตําแหนงทางวิชาการ และไดรับเงินเดอืนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป  จึงไดเล่ือน 
ระดับสูงขึ้นอกี  1 ระดับ   จํานวน  1 ราย  คือ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 

คณะศิลปประยุกตและ 
การออกแบบ 
นายศักดิช์าย  สิกขา 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย 

 
 

7 

 
 

33,540 

 
 

8 

 
 

36,020 

 
 

- ตั้งแตวนัที่ 21 ตลุาคม  2552 

 

 

/2.  เล่ือนระดับ... 
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2.  เล่ือนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ และไดรับเงินเดอืนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป  จึงไดเล่ือน 
ระดับสูงขึ้นอกี  1 ระดับ   จํานวน  2 ราย  คือ 

 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
  

 

สํานักงานอธิการบด ี
กองแผนงาน 
นางพนมศรี  เลศิศุภวทิยนภา 
 
 
สํานักวิทยบริการ 
สํานักงานเลขานกุาร 
นางสาวอษุา  ผูกพันธ 
 
  

 
 
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชาํนาญการ 
 
 
 
เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 
ชํานาญการ  

 
 

7 
 
 
 
 

7 
 
  

 
 
29,320  

 
 
 
 

21,110  
 
 
  
 

 
 

8 
 
 
 
 

8 
 
  

 

 
 
30,960  

 
 
 
 

21,610  
  
 

 
 
-   ตั้งแตวันที่   30 ตุลาคม   
2552 
 
 
 
-  ตั้งแตวันที ่  1   ตุลาคม  2552   
 
  

 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 
5.3  การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
       ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดพิจารณาเรื่องการ 

กล่ันกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  และการกลั่นกรอง
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11  แลวเหน็ 
วา ปจจุบนัมีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงปฏบิัติเร่ืองดังกลาวไมสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 และประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให      
ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ. 2550 รวมทั้งแนวปฏิบัติของ ก.ม.  
 

/ดังนั้น… 
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 ดังนัน้ เพื่อใหการพิจารณากาํหนดตาํแหนงทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา
เปนมาตรฐานเดียวกัน ก.พ.อ. จึงออกแนวทางการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสถาบันอุดมศึกษานําเสนอ 
สภาสถาบนัอุดมศึกษา ดงันี ้

(1) กรณีไมสามารถแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวฒุิท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรอืการ
แตงตั้งผูทรงคณุวุฒิไมตรงกบัสาขาวชิาของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   

    ใหสภาสถาบนัอุดมศึกษาคัดสรรผูทรงคุณวุฒใินสาขาวิชาที่ใกลเคยีงจากบัญช ี
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดกอน โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่ผูขอสังกัดและมี
ตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ ทั้งนี้ ใหขอความเหน็ชอบจาก ก.พ.อ. พิจารณาอนุมัติกอน
ดําเนินการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานฯ 

(2) วันแตงตัง้ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  กรณีมีการปรบัปรุงผลงานทางวิชาการ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติอนุมัต ิ

ใหผูเสนอขอกาํหนดตําแหนงดํารงตําแหนงทางวิชาการ ณ วนัที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับผลงานฉบับ
ปรับปรุงสมบูรณ 

(3)  การนับหลักฐานความเปนแหลงอางองิทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนด 
ตําแหนงศาสตราจารยใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 

 ใหนับหลักฐานแสดงความเปนแหลงอางอิงทางวิชาการแยกเปนกอนดํารง 
ตําแหนงและหลังดํารงตําแนหงศาสตราจารย โดยไมนบันิพนธตนฉบับที่ซํ้ากัน การอางอิงตนเอง และกลุม
ผูรวมงานในนพินธตนฉบับเดียวกัน 
 เพื่อใหการดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย และการพิจารณากาํหนดตําแหนงศาสตราจารยใหไดรับ
เงินเดือนในอนัดับ ท.11 ดําเนินการอยางรวดเรว็ ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงเอกสารให ก.พ.อ. 
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(1) แบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ.03 หรือ แบบ ก.พ.อ.04 หรือ แบบ ก.พ.อ.05) จํานวน  
2 ชุด 

(2) ผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด 
(3) แบบประเมินผลการสอน จํานวน 1 ชุด 
(4) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน 

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด 
 

/(5)  ผลการประเมิน… 
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(5) ผลการประเมินผลงานทางวชิาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา 
หนาที่ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด 

(6) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ พรอม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (เฉพาะวาระที่เกีย่วของ) จํานวน 1 ชุด 

(7) มติสภาสถาบันอุดมศึกษา พรอมรายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
(เฉพาะวาระทีเ่กี่ยวของ) จํานวน 1 ชุด 

(8) คําสั่งตออายรุาชการ (กรรณมีีการตออายุราชการ) จํานวน 1 ชุด 
(9) ประวัติของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยตามเอกสารแนบ พรอม 

รูปถาย (แตงชดุขาราชการปกติขาว ประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุด) ขชนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

5.4  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
       ดวย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชุดเดิมไดหมดวาระลง   

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2553  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน 2553  จึงมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชุดใหม  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  ตั้งแตวนัที ่ 17 
กรกฎาคม 2553  ถึงวันที่  16  กรฎาคม 2557 
         รองอธิการบดีฝายบริหาร  จึงเสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 8/2553  ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2553   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.2 การจางพนักงานในสถาบนัอดุมศึกษา 
      รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานใน 

สถาบันอุดมศึกษา  จํานวน 28  ราย  ดังนี้ 
 
 
 

/ลําดับที่ 1 นายนพร... 
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/ลําดับที่ 8 นายเกยีรติกุล... 

 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 
ต้ังแตวันที่ 

ท่ี ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ       

1 นายนพพร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 106     9,700  5,446  15 กุมภาพันธ 2553 - 30 กันยายน 2553 

      ตันติศิรินทร สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร       หมายเหต ุ ทดแทนอัตราขาราชการ  

    จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเกษตรศาสตร       รศ.ณรงค หุตานุวัตร 

               

2 นางสาวฑิภาดา   เภสัชศาสตรบัณฑิต  อาจารย 77     9,700  5,446  1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553 

      สามสีทอง (PharmD) สํานักงานเลขานุการ      หมายเหต ุ ทดแทนอัตราพนักงาน  

    จากมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร      น.ส.ใจนุช  กาญจนภู  

     มหาสารคาม          

        

3 นางสาววิวรรณ   เภสัชศาสตรบัณฑิต อาจารย 69     8,700  4,928  1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553 

     วรกุลพาณิชย สาขาเภสัชศาสตร สํานักงานเลขานุการ      หมายเหต ุ ทดแทนอัตราพนักงาน  

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะเภสัชศาสตร      น.ส.จิรกันยา พงษเสถียร 

               

4 นายประสิทธิชัย   เภสัชศาสตรบัณฑิต อาจารย 38     8,700  4,928  1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553 

      พูลผล สาขาเภสัชศาสตร สํานักงานเลขานุการ      หมายเหต ุ ทดแทนอัตราพนักงาน  

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะเภสัชศาสตร      นายภานุพงษ  พงษชีวิน  

               

5 นายทวนธน   เภสัชศาสตรบัณฑิต อาจารย 130     8,700  4,928  1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553 

       บุญลือ สาขาเภสัชศาสตร สํานักงานเลขานุการ      หมายเหต ุ ทดแทนอัตราพนักงาน  

    จากมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร      น.ส.จุฑารัตน  ทาทอง 

        

6 นายไพรินทร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 218     9,700  5,446  2 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      สุวรรณศร ี สาขาคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร       หมายเหต ุ นักเรียนทุน  

    จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถิติและคอมพิวเตอร        

      คณะวิทยาศาสตร        

7 นายสัณห   Doctor of  Philosophy อาจารย 227   13,110  7,420 1 กุมภาพันธ 2553 - 30 กันยายน 2553 

      โอฬาพิริยกุล Industrial and Management  ภาควิชาวิศวกรรม -      หมายเหต ุมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 

    Systems  Engineering  อุตสาหการ       ชดใชทุนทั้งหมด 3,652 วัน 

    (Nanotechnology) New  คณะวิศวกรรมศาสตร        

  Jersey  Institute of       

    Technology           

  ประเทศสหรัฐอเมริกา      



- 19 - 
 

 
 

 
/ลําดับที่ 15 นายเมธี... 

 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 

ตั้งแตวันที่ 
ที่ 

ตําแหนง/สังกัด เลขที ่
เดือน
ละ 

เดือนละ 

 เงินงบประมาณ       

8 นายเกียรติกุล   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย 269     9,700  5,446 3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      กุลตังวัฒนา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตมุกดาหาร       หมายเหตุ  อัตราไดรบัจัดสรร 

        

9 นายพิศาล   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 264     9,700  5,446 3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

       สุขพิทักษ สาขาวิชาวิศวกรรม วิทยาเขตมุกดาหาร       หมายเหต ุ อัตราไดรบัจัดสรร 

    ซอฟตแวร         

    จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

  พระจอมเกลาธนบุรี      

        

10 นางสาวณัฐรินีย  บัญชีมหาบัณฑิต อาจารย 265     9,700  5,446 3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

       แวนแกว จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตมุกดาหาร       หมายเหต ุ อัตราไดรบัจัดสรร 

        

11 นางมนัสดา   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย 266     9,700  5,446 3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

       เรืองรอง สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตมุกดาหาร       หมายเหต ุ อัตราไดรบัจัดสรร 

    จากมหาวิทยาลัยบูรพา         

              

12 นางสาวอัจฉรา   Master of Commerce in  อาจารย 267     9,700  5,446 3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

  อรรคนิตย Information  Systems and วิทยาเขตมุกดาหาร       หมายเหตุ  อัตราไดรบัจัดสรร 

    Technology         

  Macquarie University  ,      

  Sydney, Australia      

              

13 นางสาวปวีณา   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย 268     9,700  5,446 3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      ทองบุญยัง จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตมุกดาหาร       หมายเหตุ  อัตราไดรบัจัดสรร 

        

14 นางสาวพัทนี   บริหารธุรกิจบัณฑิต นักวิชาการเงิน 271     7,940  3,180  24 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

      เจริญทัศน สาขาการบัญชี และบัญชี      หมายเหต ุทดแทนอัตรา  

    จากมหาวิทยาลัยภาค 
สํานักงาน
เลขานุการ      นางสาวจันทรเพ็ญ ธงไชย 

  ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปศาสตร     
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/ลําดับที่ 21  นางสาวไพรวัลย  ... 

 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 

ต้ังแตวันที่ 
ท่ี 

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ 
เดือน
ละ 

เดือนละ 

 เงินงบประมาณ       

15 นายเมธี  เมธาสิทธิ   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย ๒๐๓ 
   

9,700  5,446 1 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2553 

      สุขสําเร็จ สาขาวิชาโบราณคดีสมัย สํานักงานเลขานุการ      หมายเหตุ นักเรียนทุน 

    ประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร        

  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร      

        

 เงินรายได       

16 นางสลวยเกศ   บริหารธุรกิจบัณฑิต นักวิชาการเงิน 497 
   

7,940  3,180 1 กุมภาพันธ 2553 - 30 กันยายน 2553 

      บุดดาลี สาขาการบริหารธุรกิจ  และบัญชี      หมายเหต ุอัตราใหม 

   (การบัญชี) สํานักงานเลขานุการ        

  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะเภสัชศาสตร     

  สวนดุสิต      

        

17 น.ส.แพรวพรรณ   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 350 
   

9,700  5,446 1 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2553 

 อัคคะประสา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานเลขานุการ      หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

     คณะศิลปศาสตร        

              

18 นางสาวกัญญภัทร   ศิลปศาสตรบัณฑิต อาจารย 156 
   

7,940  4,452  17 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

  คําโท สาขาภาษาญี่ปุน สํานักงานเลขานุการ        

   จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศิลปศาสตร        

              

19 นายวสันต   บริหารธุรกิจบัณฑิต นักวิชาการเงิน 212 
   

7,940  3,180  20 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 

  คุณสมบัติ สาขาการเงินและการธนาคาร และบัญชี      หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก  

   จากมหาวิทยาลัย สํานักงานเลขานุการ        

  อุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร     

20 นางสาวสุจิตรา   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 489 
   

9,700  5,446  1 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 

  กฤติยาวรรณ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต โครงการจัดต้ัง      หมายเหตุ  คาประสบการณเดือนละ  

   และจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร      4,898 บาท  

  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน      
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/ลําดับที่ 28 นางสาวเสาวนยี... 

 

 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 

ต้ังแตวันที่ 
ท่ี 

ตําแหนง/สังกัด เลขที่ 
เดือน
ละ 

เดือนละ 

 เงินรายได       

21 นางสาวไพรวัลย   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 491 
   

9,700  5,446  15 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 

  โคตรตะ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการจัดต้ัง      หมายเหตุ  คาประสบการณเดือนละ   

      คณะพยาบาลศาสตร      3,034 บาท  

22 นางสาวณิชกุล   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 490 
   

9,700  5,446  1 ธันวาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

  พิชาชาญ สาขาการพยาบาลเด็ก โครงการจัดต้ัง      หมายเหตุ  คาประสบการณเดือนละ   

   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพยาบาลศาสตร      30,273 บาท  

              

23 นางสาวจารุวรรณ   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 485 
   

9,700  5,446  1 กุมภาพันธ 2553 – 30 กันยายน 2553 

  ชุปวา สาขาการพยาบาลแมและเด็ก โครงการจัดต้ัง      หมายเหต ุ คาประสบการณเดือนละ   

   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพยาบาลศาสตร      30,754 บาท  

              

24 นางนันทรียา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 492 
   

9,700  5,446  18 ธันวาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

  โลหะไพบูลยกุล สาขาการสาธารณสุขศาสตร โครงการจัดต้ัง      หมายเหตุ  คาประสบการณเดือนละ   

   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพยาบาลศาสตร      52,735 บาท 

25 นางสุพร  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 488 
   

9,700  5,446  1 ธันวาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

  แกวศิริวรรณ สาขาการพยาบาลมารดาและ โครงการจัดต้ัง      หมายเหตุ  คาประสบการณเดือนละ   

   ทารกแรกเกิด  คณะพยาบาลศาสตร      7,134 บาท  

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล      

26 นางสุรีย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย 484 
  
13,110  5,446 1 สิงหาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

 ธรรมิกบวร สาขาการพยาบาล โครงการจัดต้ัง    หมายเหตุ  คาประสบการณเดือนละ   

  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะพยาบาลศาสตร    31,116 บาท 

        
27 นางสาวณัฐชา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 487    9,700 5,446 1 สิงหาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 

  รัตนถานู สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย โครงการจัดต้ัง      หมายเหต ุ คาประสบการณเดือนละ   

   จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะพยาบาลศาสตร      18,703  บาท 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ 
   ไมมี 
 

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.   
 
 
 

                             
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   

9/2553   วาระพิเศษ 
 

  
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนงที่จาง คาจาง สวัสดิการ 
ต้ังแตวันที่ 

ท่ี ตําแหนง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินรายได       

28 นางสาวเสาวนีย   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 486     9,700  5,446 1 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 

  ทรงประโคน สาขาการพยาบาลเด็ก โครงการจัดต้ัง      หมายเหตุ  คาประสบการณเดือนละ   

   จากมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพยาบาลศาสตร      7,362 บาท 

        


