
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่  7/2554 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  เวลา  09.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ 
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ รองศาสตราจารย์สถาพร  โภคา กรรมการ 
5. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข กรรมการ 
6. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ    
7. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ        
8. (แทน) รักษาราชการแทน นายศรัณย์  สดุใจ กรรมการ 
    คณบดีคณะรัฐศาสตร ์
9. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์ กรรมการ 
10. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
11. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล        กรรมการ 
     การออกแบบ 
12. รักษาราชการแทน นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
13. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์          กรรมการ      
14. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ  นายสุรชัย  จูมพระบุตร กรรมการ 
     สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
16. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ ติดราชการ         
2.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา ติดราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะเภสัชศาสตร์ 
2. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ  รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวชนัญชิตา สวัสด์ิพันธ์  บุคลากร ชํานาญการพิเศษ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 

/4. นางสาวสิริรัตน์... 
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4. นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง  บุคลากร โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.50 น. 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   

ไม่มี 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 6/2554  

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน    
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ่ 6/2554  เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจา้งพนักงาน 
 
   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน โดยคณะ
กรรมการฯ ได้อภิปรายว่า ร้อยละการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานอาจใช้หลักการเดียวกันกับร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการ ตามระเบียบวาระที่ 5.3 โดยวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มค่าจ้างให้คํานวณจากฐานค่าจ้าง (Salary Base) ณ 
วันที่ 1 กันยายน ในอัตราร้อยละ 3 ของแต่ละหน่วยงานหรือประเภทเงินแล้วใหแ้ต่ละหน่วยงานนําไปเพิ่มค่าจ้าง
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร จงึมีมติมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ 
แล้วนําเสนอทีป่ระชุมในคราวหน้า 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ดังนี้ 

1. กําหนดอัตรารอ้ยละของการเพิ่มคา่จ้างพนกังานตามระดบัผลการประเมินการ 
ปฏิบัติราชการ  

1.1 ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้าราชการ โดยพิจารณาวงเงิน 3 % 
 1.1.1 วงเงิน 3 % จากค่าจ้าง Salary Base 
     1.1.2  วงเงิน 3 % จากค่าจ้าง  Salary Base รวมสวัสดิการ 
1.2  กําหนดโควตา 15 % 

2. กําหนดจํานวนวันลาและจาํนวนครั้งของการมาทํางานสาย  ตามหลักเกณฑ์ 
เดียวกันกับข้าราชการ 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการประชมุ 
เอกสารหมายเลข 1 ประมาณการวงเงินสําหรับใช้ในการเพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 2  พนักงานเงินงบประมาณ 
เอกสารหมายเลข 2 ประมาณการวงเงินสําหรับใช้ในการเพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 2  พนักงานเงินรายได้ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. ให้กําหนดร้อยละของการเพิม่ค่าจ้างพนักงานตามระดับผลการประเมนิการปฏิบัติ 
ราชการเชน่เดยีวกับข้าราชการ คือ  
 

ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ได้รับการเลื่อนเงนิเดือน 
ดีเด่น 90 – 100 ไม่เกินร้อยละ 5 
ดีมาก 80 – 89 ไม่เกินร้อยละ 4 
ดี 70 – 79 ไม่เกินร้อยละ 3 

พอใช ้ 60 – 69 ไม่เกินร้อยละ 2 
ต้องปรับปรุง ตํ่ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อน 

 

ทั้งนี้ วงเงินทีใ่ช้ในการเพิ่มคา่จ้างประจําป ี2554 (ครึ่งปหีลัง) เทา่กับรอ้ยละ 3 ของ 
ค่าจ้าง Salary Base โดยให้หน่วยงานบริหารวงเงนิการเพิ่มค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับขา้ราชการ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานอยูค่ณะ/หน่วยงานต่าง ๆ และจ้างด้วยเงนิ
รายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การบริหารวงเงนิรวมกับสํานักงานอธิการบด ี

2. กําหนดจํานวนวนัลาและจาํนวนครั้งของการมาทํางานสาย  ตามหลกัเกณฑ์ 
เดียวกันกับขา้ราชการ คือ ให้แต่ละหน่วยกําหนดหลักเกณฑ์และประกาศใหท้ราบภายในหน่วยงาน  หาก
หน่วยงานใดมเีหตุผลและความจําเปน็ที่จะต้องกําหนดขอ้ควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนด้วย  ให้หน่วยงานประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบภายในหน่วยงานด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  ผลการพจิารณาผลงานตําแหนง่วิชาการ 

 

ด้วยมีบุคลากรยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมกรรมการบรหิารงานบุคคลทราบการ
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน  2  ราย  คือ 
   1.  นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง  ข้าราชการพลเรือน  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  5  ตุลาคม พ.ศ.  2553 
   2.  นางจารุวรรณ์  วงบุตดี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสรีรวิทยา  ทั้งนี้  
ต้ังแต่วันที่  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 
มติที่ประชุม รับทราบ   

/4.2  ให้โอน… 
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4.2  ให้โอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอรับโอน นางจันทิมา  อังคพณิชกิจ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง่อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  เนื่องจากผ่านการสอบคัดเลือก  ตําแหน่งวิชาการ  
ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  ยินดีใหโ้อนได้ต้ังแต่วันที่ 1  มถิุนายน พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีคําสั่งให้โอน 
นางจันทิมา  อังคพณิชกิจ  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะ      
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  1  มถิุนายน พ.ศ. 2554  แล้ว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 978/2554  ลงวันที่  21  มิถุนายน พ.ศ. 2554  ทั้งนี้ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้
โอนข้าราชการที่กําหนดแล้ว  

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อทราบ    
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 4.3  รับโอนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอรับโอน นายฉัตรชัย  กันยาวุธ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ผูผ้่านการสอบคัดเลือก มาสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่  977/2554  ลงวันที่  21  มิถุนายน พ.ศ.  2554  บัดนี ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ได้มีคําสั่งให้โอน  นายฉัตรชัย กันยาวุธ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สงักัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มาดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ. 
2554 แล้ว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 646/2554  ลงวันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2554   

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อทราบ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

4.4  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน 11 ราย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

/ลําดับที่ 2 น.ส.สุทธินาถ... 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง ค่าจ้าง สวัสดิการ 

ตั้งแต่วันที ่
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

1 นายเกรยีงศกัดิ ์ Doctor of Philosophy อาจารย์ 253 
   

13,110  7,420  19 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2575 

     ตรีประพิณ in Information Science ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ      หมายเหตุ อัตรานักเรียนทุน และมี 

    And Techno และคอมพิวเตอร์      ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน  

    Osaka University  คณะวิทยาศาสตร์      7,718 วัน  
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/ลําดับที่ 9 นางขวัญประภัสร… 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง ค่าจ้าง สวัสดิการ 

ตั้งแต่วันที ่
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

2 น.ส.สุทธินาถ   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารย์ 251     9,700  5,446  2 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

    หนูทองแก้ว สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส ์      หมายเหตุ  1.อัตรานักเรียนทุน 

    จากสถาบันเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์                    2.อยู่ระหว่างแก้ไขรูปเล่ม 

  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร     วิทยานิพนธ์ 

  ลาดกระบัง      

        

3 น.ส.นงลักษณ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 204     9,700  5,446  30 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

   สูงสุมาลย ์ สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์    หมายเหตุ  1.อัตรานักเรียนทุน 

  จากมหาวิทยาลยัศลิปากร                   2.อยู่ระหว่างแก้ไขรูปเล่ม 

         วิทยานิพนธ์ 

        

 4 นางสาวจิตติยวด ี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ 191 13,110  7,420  1 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2558 

      ศรีภา สาขาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ    หมายเหตุ อัตรานักเรียนทุน และมี 

  จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น การสาธารณสุข    ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน  

         1,338 วัน  

 เงินอุดหนุนการผลติแพทย์เพ่ิม        

5 นายสมเจตน์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์  438     9,700  5,446  2 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

     ทองคํา สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ     

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การสาธารณสุข     

        

 เงินรายได้หน่วยงาน       

6 นายเสวก  นิติศาสตรบัณฑิต นิติกร  435     7,940  3,180  2 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

      บุญกาญจน์ สาขานิติศาสตร ์ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย    หมายเหตุ อัตราที่ได้รับจัดสรรปี 

   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สํานักงานอธิการบด ี    งบประมาณ 2554 

   ราชธาน ี      

        

7 นายสพุจน ์ นิติศาสตรบัณฑิต นิติกร 436     7,940  3,180  2 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

     ชาลีพล สาขานิติศาสตร ์ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย     หมายเหตุ อัตราที่ได้รับจัดสรรปี 

    จากมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบด ี     งบประมาณ 2554 

   อุบลราชธานี       

8 น.ส.เกษร สายธน ู พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 490   25,674  5,446  20 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

    สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์    หมายเหตุ ทดแทนอัตราที่ว่างลง 

  และจิตเวช      

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น        
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
4.5  การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งต้ัง นายพทุธราช  มาสงค์ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ สังกัดวิทยาเขตมุกดาหาร ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ต่อมา คณะศิลปศาสตร์ ได้เรียกผู้สอบได้สํารองอันดับที่ 1 นายพุทธราช มาสงค์ ตําแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 
มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ซึ่ง นายพุทธราช ฯ ได้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ แล้ว  คณะ 
ศิลปศาสตร์ จงึขออนุมัติย้าย นายพุทธราช มาสงค์ มาสังกดัคณะศิลปศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  
ในตําแหน่งอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2554 โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้าง สวัสดิการ และ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตราเดิมจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2535 
“การย้ายกระทําได้ทุกกรณี หากสองหน่วยงานต้นสังกัดไม่ขัดข้อง อธิการบดีพิจารณาได้ โดยไม่ต้องเสนอ อ.ก.ม. 
พิจารณา”  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ 
    
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
/4.6  การเปลีย่นสายงาน... 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง ค่าจ้าง สวัสดิการ 

ตั้งแต่วันที่ 
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินรายได้หน่วยงาน      

 9 นางขวัญประภัสร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 491 
   

22,230  5,446  3 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

      จันทร์บุลวัชร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์    หมายเหตุ ทดแทนอัตราที่ว่างลง 

  จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั      

          

10 นายกฤตยา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์  195     9,700  5,446  9 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

     ไชยยศ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    หมายเหตุ ทดแทนอัตราที่ว่างลง 

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์     

        

11 นางสาวอรุณี  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 364 9,700 5,446 1 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

   ยี่ทอง สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต ์ คณะศิลปศาสตร์    หมายเหตุ จ้างผู้มีอายุ 60 ปี เป็น 

  จากสถาบันเทคโนโลย ี     พนักงาน ซึ่ง ก.บ.บ. 4/2554 มีมติ 

  พระจอมเกล้าธนบุรี     อนุมัติการจ้างแล้ว 
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4.6  การเปลีย่นสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดบัลูกจ้างประจาํ 

 

   ตามท่ี ก.พ. ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553  โดยจําแนกตําแหน่งลกูจ้างประจําเป็น  4 กลุม่ ได้แก่  1) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่มงาน
สนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งต้ังลูกจ้างประจํา ไป
ดํารงตําแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใหค้ณะ/หน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น 
   คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว รอง
อธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จงึเสนอที่ประชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน 
และการเลื่อนระดับ  จํานวน  3 ราย  ดังนี้ 
 

ลําดับที่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์        
 สํานักงานเลขานุการ        
1 นางสุนิสา กิจแสวง พนักงานสถานที่ 1 13,360 พนักงานธุรการ 2 13,360  29 มีนาคม 2554 
         
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข       
2 นางภัทรชรัญ   

        ทุมมากรณ์ 
พนักงานสถานที่ 1 13,360 พนักงาน 

ช่วยเหลือคนไข้ 
2 13,360  30 มีนาคม 2554 

         
 คณะวิทยาศาสตร์          
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ       
3 นางสาวเพ็ญพรรณ 

           พึ่งโพธิ์ 
พนักงานประจํา 
ห้องทดลอง 

1 11,860 พนักงานธุรการ 3 11,920  6 มิถุนายน 2554 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   4.7 รายงานผลการจัดสรรเงนิรางวลั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   
 

   ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จํานวน 387,365.36 บาท ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. เพื่อจัดสรรให้ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ส่วน
พนักงานมหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 น้ัน   

บัดน้ี  คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ดําเนินการจัดสรร 
เงินรางวัลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว    โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา ดังนี้ 
 

/1. ผู้มีสิทธิ… 
 



- 8 - 
 

 
1. ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจําในสังกัด 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีผลการปฏิบัติงานและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  
   2.  การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 2.1  ส่วนที่ 1   ร้อยละ 60  ของเงินรางวัล 
                               จัดสรรเป็นเงินรางวัลสําหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างคณะ
สํานัก/วิทยาลัย  โดยจัดสรรให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจําที่มีผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  เป็นจํานวนที่เท่ากันทุกคน ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ไม่ได้รับ
สิทธิในการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553  
 2.2  ส่วนที่ 2  ร้อยละ 40  ของเงินรางวัล 
                           จัดสรรเปน็เงินรางวัลสําหรับสําหรับความโดดเด่นของหน่วยงานตามผลการประเมนิ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2552 ทีม่ีผลทําให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดย
จัดสรรให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัย นําไปพิจารณาจัดสรร 
   3.  เงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้ใช้เงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ ดังนี้    

    1. รายงานผลการจัดสรรเงนิรางวลัสําหรบัข้าราชการและลูกจ้างประจํา (จัดสรรจาก 
ก.พ.ร.) 

ส่วนที่ 1  จํานวน 232,419.22 บาท  เป็นรางวัลสําหรับความร่วมมือจัดสรรใหข้้าราชการ 
และลูกจ้างประจําที่มีผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และไม่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร โดยการหาร
เฉลี่ยเท่ากันทกุคน ดังนี้ 

ก. ข้าราชการที่มีสิทธ์ิได้รับ จํานวน 368 คน (จํานวนข้าราชการทั้งสิ้น  449 คน หัก ผู้ที่     
ลาศึกษาต่อ 32 คน หัก ผู้บรหิาร 49 คน คงเหลือผู้มีสิทธ์ิ 368 คน) 

ข. ลูกจ้างประจํา จํานวน 115  คน มีสทิธ์ิได้รับทุกคน 
ดังนั้น ข้าราชการรวมลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับ รวมจํานวน 483 คน หารด้วยเงินรางวัล  

ส่วนที่ 1 จํานวน 232,419.22 บาท จะได้รบัคนๆ ละ 481.19 บาท  
ส่วนที่ 2  จํานวน 154,946.15 บาท รางวัลสําหรับความโดดเด่นของหน่วยงาน จัดสรร 

ให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า 3 คะแนน โดยให้คณะ/สํานกั/วิทยาลัย นําไปพิจารณาจัดสรรเอง รวม 
13 หน่วยงาน  

2. การจัดสรรเงนิรางวลัสําหรบัพนักงาน จํานวน 359,295.40 บาท โดยใช้เงินรายได้ 
ส่วนที่ 1 ให้ได้รับในอัตราเดียวกันกับข้าราชการและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีพนักงานที่มีสิทธ์ิ 

ได้รับ จํานวน 448 คนๆ ละ 481.19 บาท รวมเป็นเงิน 215,573.12 บาท  
ส่วนที่ 2  จํานวน 143,718.16 บาท รางวัลสําหรับความโดดเด่นของหน่วยงาน จัดสรร 

ให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า 3 คะแนน โดยให้คณะ/สํานกั/วิทยาลัย นําไปพิจารณาจัดสรรเอง รวม 
15 หน่วยงาน  

/วิธีคิด... 



- 9 - 
 

 
วิธีคิดสัดส่วนเงินรางวัลส่วนที่ 2 สําหรบัพนักงาน 

  วงเงินจัดสรรข้าราชการและลูกจ้างประจํา 387,365.36 บาท  
  คูณ  จํานวนพนักงานที่มีสิทธ์         448      คน 
  หาร  จํานวนข้าราชการ+ลูกจ้างประจําประจําที่มีสิทธ์     483      คน 
  ดังนั้น     387,365.36 x 448/483 = 359,295.40 บาท 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. สําเนาบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.3/1320 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการจัดสรรเงิน

รางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
2. สําเนาประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้กับข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปี พ.ศ. 2552 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทบทวนเกณฑ์การคํานวณเงิน
รางวัลอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร ให้เสนอที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การกําหนดอัตราเงนิเดือนตามคณุวุฒทิี่ ก.พ. รับรอง   

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 1 
ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554  และหนังสอืเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ใหม่  โดยปรับให้สูงขึ้นและนาํอัตราเงินเดือนแบบช่วงมาใช้  ตลอดจนกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกอ่นวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  โดยอนุโลมไปพลางก่อน 

   เนื่องจาก สํานักงาน ก.พ.  ได้มีหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง จํานวน 3 ฉบับ  ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553    
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 1 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554  
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 9  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
สามารถสรุปสาระสําคัญการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ 

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งต้ังจากหนังสือข้างต้นได้  ดังนี้ 
1. กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รบัรอง ทั้งผู้ที่สาํเร็จการศึกษาจาก 

สถานศึกษาในประเทศ  และสถานศึกษาต่างประเทศ  ได้แก่  สหรฐัอเมริกา  แคนาดา  สหราชอาณาจักร  
ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  ญีปุ่่น  และ AIT  เพื่อการบรรจุและแต่งต้ังผู้เข้ารับราชการตามประเภทและระดับ
ตําแหน่ง  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป  ดังนี้ 
 

/ลําดับที่ 1 ปริญญาเอก... 
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ลําดับท่ี คุณวุฒิ 
ประเภทและระดับ

ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน

เดิม 
อัตราเงินเดือน

ใหม่ 
1 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
13,110 16,200 

2 ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า   
และปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 6 ปี) 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

9,700 12,000 

3 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

8,700 9,460 

4 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

7,940 8,700 

5 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน 

ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

7,420 7,620 

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

7,100 7,300 

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท) 

ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

6,470 6,670 

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

5,760 6,100 

9 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือเทียบเท่า 

ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

5,080 5,420 

 
 

2. ยกเลิกการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ทั้งผู้ที่สําเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษาในประเทศ  และสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรฐัอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ AIT เพื่อการบรรจุและแต่งต้ังผู้เข้ารับราชการตามประเภทและระดับตําแหน่ง
ตามข้อ1 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  และให้ใช้อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วงตามตารางแทน ดังนี ้

 

ลําดับ
ท่ี 

คุณวุฒิ 
ประเภทและ
ระดับตําแหน่ง 

กําหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วง 

ต้ังแต่ 1 เม.ย. 54 ต้ังแต่ 1 ต.ค. 54 
ต้ังแต่ 1 เม.ย. 55  

เป็นต้นไป 
1 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ 
17,010–17,530 17,010-18,040 17,010-18,720 

2 ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า   
และปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 6 ปี) 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

12,600-12,980 12,600-13,360 12,600-13,860 

3 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

9,940-10,240 9,940-10,540 9,940-10,940 

4 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี 

วิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ 

9,140-9,420 9,140-9,690 9,140-10,060 

 
/ลําดับที่ 5 อนุปริญญา... 
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บท่ี คุณวุฒิ 
ประเภทและ
ระดับตําแหน่ง 

กําหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วง 

ต้ังแต่ 1 เม.ย. 54 ต้ังแต่ 1 ต.ค. 54 
ต้ังแต่ 1 เม.ย. 55  

เป็นต้นไป 
5 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
6 เดือน 

ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

8,010-8,260 8,010-8,500 8,010-8,820 

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

7,670-7,910 7,670-8,140 7,670-8,440 

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท) 

ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

7,010-7,230 7,010-7,440 7,010-7,720 

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

6,410-6,610 6,410-6,800 6,410-7,060 

9 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ
เทียบเท่า 

ท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 

5,700-5,880 5,700-6,050 5,700-6,270 

 
 

3. กําหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  ตามข้อ 2 ให ้อ.ก.พ.  
กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับ
เงินเดือนแบบช่วง  โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อย่างน้อย 4 ปัจจยั 
จาก 8 ปัจจัย  ดังนี้ 

1) ลําดับที่หรือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 
2) ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น  หากมีการกําหนดให้ใช้

คะแนนสอบที่ผ่านการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ต้องเป็น
คะแนนสอบที่ยังมีอายุการรับรองในวันแรกที่ส่วนราชการเปิดให้ย่ืนคะแนนนั้น 

3) ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่บรรจุและแต่งต้ัง 
4) ใบประกอบวิชาชีพ 
5) ความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในบางสายงานของส่วนราชการ 
6) ผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุและ

แต่งต้ัง 
7) การมีคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิ 
8) การบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (54 สายงาน)และ

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (36 สายงาน) ในสายงานที่ ก.พ. กําหนด 

ทั้งนี้  อาจกําหนดปัจจัย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามช่วงเงินเดือนเป็นมาตรฐานสําหรับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงใช้เหมือนกันหมด หรืออาจกําหนดเป็นส่วน
ราชการก็ได้  โดยเมื่อกําหนดแล้วให้เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.พ. แล้ว ให้ประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ก่อนที่จะมีคําสั่งบรรจุและแต่งต้ัง   

/4. กําหนด... 
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4. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รบัการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.

2553  ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553   
       
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. กรณีข้าราชการ   
 เนื่องจากตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ไม่มีการบรรจุและแต่งต้ังเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น  การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สําหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ใช้เฉพาะกรณีตามข้อ  4  คือ การใหข้้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รบัเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  ซึง่โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว  มขี้าราชการที่ต้อง
ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง จํานวน 81 คน ต้องใช้งบประมาณในการปรบัเงินเดือน  
จํานวน  111,410.- บาทต่อเดือน  ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2  

 
2. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามมาตรา 65/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2551  กําหนดให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย  โครงการ
จัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  จึงนําเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

 2.1  เนื่องจากการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยจะอิงกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการ  ดังนั้น  โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุก่อนวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  และบรรจุต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
ในอัตราตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รบัรอง เช่นเดียวกันกับข้าราชการ ซึ่งโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบแล้ว  
มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  โดยแยกเป็นพนักงานเงินงบประมาณ  
จํานวน 228  คน  ต้องใช้งบประมาณในการปรับค่าจ้าง  จํานวน 356,515.- บาทต่อเดือน   และพนักงานเงินรายได้  
จํานวน  362  คน  ต้องใช้งบประมาณในการปรับค่าจ้าง  จํานวน 360,731.- บาทต่อเดือน  ปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 2  

   2.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือน
แบบช่วง  โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อย่างน้อย 4 ปัจจัย จาก 8 
ปัจจัย  เพื่อใช้สําหรับการบรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่  และจะให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เมื่อใด  ซึ่ง
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางพิจารณาเลือกปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และตัวอย่าง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 - 7 

3. กรณีลูกจ้างชั่วคราว   
 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างสําหรับลูกจ้างชั่วคราวเช่นเดียวกันกับกรณี

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือไม่  อย่างไร 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
เอกสารหมายเลข 1  หนังสอืโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สดุ ที่ ศธ 0529.2.3/1755 ลงวันที่  1   

     กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 2  ตารางข้อมูลจํานวนบุคลากรและงบประมาณที่ใชส้ําหรับปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ   

/เอกสารหมายเลข 3...   
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เอกสารประกอบการพิจารณา (ต่อ) 
เอกสารหมายเลข 3  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553    
เอกสารหมายเลข 4  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 1 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554  
เอกสารหมายเลข 5  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 9  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
เอกสารหมายเลข 6  แนวทางการพิจารณาเลือกปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
เอกสารหมายเลข 7  ตัวอย่างการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ   

     ต้ังแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ประมวลข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ว่าดําเนินการอย่างไร รวมถึงการกําหนดปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกําหนดอัตราเงินเดือน
แบบช่วง และหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงแนวทางการดําเนินการ  

 
 

   5.2  ขออนุมัติเปลีย่นกรอบอตัรากําลงัและขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงาน 
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลง 

 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคําสั่งให้ย้าย นายภควัต  เนาว์โสภา ข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งนายช่างเทคนิคชํานาญการ ไปปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 นั้น 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติเปลี่ยนกรอบตําแหน่งเดิมของ นายภควัติ  
เนาว์โสภา  จาก ตําแหน่งนายช่างเทคนิค เป็น ตําแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน และขออนุมัติเปิดสอบ
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. เหตุผลและความจําเป็น 
2. โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
   6.1 การจ่ายเงินประจําตาํแหน่งและเงนิคา่ตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได ้
ของหน่วยงาน 
   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มอบหมายให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  
รวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานแก่ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และการจ่ายเบี้ย
ประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะทํางานร่วมกันของ
มหาวิทยาลัย  นั้น   

/รองอธิการบดี... 
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   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนด้วยเงิน
รายได้ของหน่วยงานแก่ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และขอเสนอแนวทางการ
กําหนดอัตราอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากงบประมาณเงินรายได้ของ
หน่วยงานเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1.  การกําหนดตําแหน่ง 
  ให้กําหนดตําแหน่งที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน  

จํานวน 10 ตําแหน่ง  ได้แก่  คณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชา  รองหัวหน้าภาควิชา  ประธาน
หลักสูตร  ประธานสภาอาจารย์  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า  

2.  การกําหนดอัตราเงนิคา่ตอบแทน 
           1) รายชื่อตําแหน่ง 

ลําดับ ตําแหน่ง ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 

1 คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า
คณะที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

ให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาฯ เงินประตําแหน่งและ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนโดยอนุโลม  ดังนี้ 
-เงินประจําตําแหน่งคณบดี  10,000 บาท/เดือน 

-เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 10,000 บาท/เดือน 

2 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

ให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาฯ เงินประตําแหน่งและ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนโดยอนุโลม  ดังนี้ 
-เงินประจําตําแหน่งรองคณบดี  5,600 บาท/เดือน 

-เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 5,600 บาท/เดือน 

3 ผู้ช่วยคณบดี เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติการงาน 3,500 บาท/เดือน 

(กระทรวงการคลังไม่ได้กําหนดระเบียบไว้) 
4 หัวหน้าภาควิชา/เทียบเท่า ให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาฯ เงินประตําแหน่ง   

ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา อัตรา 5,600 บาท/เดือนโดยอนุโลม 

5 รองหัวหน้าภาควิชา/เทียบเท่า เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 3,500 บาท/เดือน 

(กระทรวงการคลังไม่ได้กําหนดระเบียบไว้) 
6 ประธานหลักสูตร/เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี  

-เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
-เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน 

7 ประธานสภาอาจารย์ เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5,600 บาท/เดือน 

8 ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 3,500 บาท/เดือน 

9 รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ/สํานัก/
เทียบเท่า 

เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน 

 /2) ให้เบิก... 
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2)  ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด 

   3)  ใหใ้ช้อัตราเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กําหนด ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป   
   4)  ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะตําแหน่งที่มีประกาศการจัดแบ่งส่วนราชการ/ส่วนงาน
แบ่งการภายในอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น  ยกเว้น  หน่วยงานที่ชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ใหใ้ช้อัตราที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กําหนด  ต้ังแต่วันทื่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2554     
 

   3.  การจ่ายเงนิ 
   การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินประจําตําแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยอนุโลม 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงานต่าง ๆ 
2. ประเภท  ช่ือตําแหน่ง  และอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน

จากการปฏิบัติงานจากเงินรายได้หน่วยงาน  พ.ศ...... 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุงรา่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานจากเงนิรายได้ของหนว่ยงาน พ.ศ... 
แล้วนําเสนออกีครั้ง 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1. ควรกําหนดอตัราเงนิคา่ตอบแทนเป็นแบบช่วง  
2. ควรมีหมายเหตุ “การจ่ายคา่ตอบแทน อาจพิจารณาตามเหตุผล ความจําเปน็  

และภาระงาน ภายใต้งบประมาณทีส่ามารถจ่ายได้” 
3. กรณีที่หัวหน้าภาคดํารงตําแหน่งประธานหลักสูตรด้วย อาจงดเวน้การจ่าย 

ค่าตอบแทนตาํแหน่งประธานหลักสูตร 
4. ควรกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจา่ยค่าตอบแทนเพิ่มเติม เช่น จ่ายจาก 

งบประมาณใด จ่ายควบตําแหน่งได้หรือไม่ ถ้าได้จะจ่ายเท่าไหร่ หรือให้เปน็ดลุยพนิิจของหน่วยงาน เป็นตน้ 
 

 
   6.2  การจ้างบุคคลที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จ้าง นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ เป็นลูกจา้งชั่วคราว
ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตําแหน่งอาจารย์ ซึ่งมีภาระงานสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดย
ได้รับค่าจ้างในอัตรา 20,000 บาทต่อเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554  โดย
ใช้เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ ให้
ดํารงคณบดีคณะบริหารศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

/รองอธิการบดี... 
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  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
ดังนี้ 

1.  ขออนุมัติจ้าง นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป โดยใช้
เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์  เพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งคณบดีและอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

2. กําหนดอัตราค่าจ้าง นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์  ในอัตราเดอืนละ 50,550 บาท ซึ่งเป็นเงินเดือน
ข้าราชการ ระดับ 9 ขั้นสูงสดุ ทั้งนี้  มหาวทิยาลัยได้ทําการตกลงกับ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ ไว้
ในเบื้องต้นแล้ว โดยเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์   
 

ส่วนเงินประจําตําแหน่งคณบดีให้มีสิทธิได้รับเดือนละ 20,000 บาท จากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549 
       ข้อ 4  การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ
ครบ 60 ปี ที่มคีวามรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติตําแหน่งและคา่จ้าง และทําสญัญาจ้าง 
คราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี       
       ข้อ 6  หน่วยงานใดประสงค์จะจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นพนักงานให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ 
   3.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
        ข้อ 4  การให้ความเห็นชอบการจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        ข้อ 5  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน 

1) จ้างเพื่อดํารงตําแหน่งบริหาร หรือทําหน้าทีส่อนและหรือวิจัย ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

2) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย 
3) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมี

ทักษะความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
4) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ์
5) สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ 65 ปี โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 
 

/6) ข้อ 6… 
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6.2)
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