
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที ่ 9/2554 

วันพฤหสับดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3  สํานักงานอธกิารบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ รองศาสตราจารย์สถาพร  โภคา กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ กรรมการ 
7. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ           
8. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักด์ิ กรรมการ  
9. รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ     
10. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์ กรรมการ 
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล        กรรมการ 
     การออกแบบ 
13. รักษาราชการแทน นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
14. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์           กรรมการ      
15. (แทน)รักษาราชการแทน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส กรรมการ 
     ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
16. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
17. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ  รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์  บุคลากรชํานาญการพิเศษ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวชนัญชิตา สวัสด์ิพันธ์  บุคลากรชํานาญการพิเศษ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง  บุคลากร โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณสําหรับการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการประชุมที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
ได้พิจารณามตคิณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึง่อนุมัตใิห้พนกังานมหาวิทยาลัยไดร้ับการปรับค่าจ้าง ร้อยละ 5 ณ วนัที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2554 โดยให้ใชเ้งินรายไดม้หาวิทยาลัย ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าไมถู่กตอ้งตามหลักการ จึงขอทบทวนมติ ครม. 
หากผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบอีกครัง้ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

1.2 การปรับค่าครองชพีชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

         ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีนโยบายปรับอัตราค่าครองชีพ
ช่ัวคราวให้กับข้าราชการเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ หลกัการในการจ่ายยังไม่ชัดเจน โดยอาจมีผลต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการสําหรับการปรับค่าครองชีพชั่วคราวดังกล่าวให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย      

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 8/2554  

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
 

   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที ่8/2554  เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
    
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ร่างประกาศสภามหาวทิยาลัยอบุลราชธานี เรื่องเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 
18  พฤษภาคม พ.ศ. 2554  มีมติให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าประสบการณ์ให้นาํค่าประสบการณ์ไปรวมกับ
เงินค่าจ้าง และให้ยุติการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างและค่าประสบการณ์รวมกัน
แล้วเกิน 11,700 บาท  ทั้งนี ้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป สําหรับการเพิ่มค่าจ้างประจําปี  ให้
เพิ่มค่าจ้างจากยอดค่าจ้างรวมค่าประสบการณ์ และมอบหมายให้โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ดําเนินการเพิ่มคํา
นิยามของ “คา่จ้าง”ในประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 นั้น 

/โครงการจัดต้ัง... 
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  โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ได้ดําเนินการร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เรียบร้อยแล้ว โดยกําหนด
คํานิยามของ “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยัง
หมายความรวมถึงเงินค่าประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยคิดให้จากประสบการณ์การทํางาน” 
 

  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา  
หากเห็นชอบจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

- ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554     
 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตใิห้ปรับปรุงคํานิยามของ “คา่จ้าง” แล้วให้นําเสนอใน
การประชุมคราวหน้า 
 
 

3.2 การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่   
16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีมติเห็นชอบการปรับเงินเดือนข้าราชการตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ประมาณการงบประมาณเพิ่มเติม 
โดยประมาณการจากเงินค่าจ้าง (Salary Base) รวมกับค่าสวัสดิการ ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด แล้วส่งให้
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ตรวจสอบความถูกต้อง  และให้ประสานกองแผนงาน ว่าหากมีการปรับค่าจ้างตามที่เสนอ 
จะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้หรือไม่  นั้น 
 

   โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้ประมาณการงบประมาณสําหรับการปรับค่าจ้าง
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยประมาณการจากค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และส่งใหผู้้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลของคณะ/สํานัก ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  ในส่วนการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสํานัก
งบประมาณ กองแผนงานได้เสนอของบประมาณสําหรับการปรับเงินค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด การปรับ
ค่าจ้าง 5 % ตามมติ ครม. ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554  การปรับค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 และ 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงบประมาณแล้ว 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง   
เนื่องจากการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะอิงกับ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ดังนั้น  โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้ว จึงเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้  

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และอยู่ใน 
เกณฑ์ที่ต้องได้รับปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง โดยแยกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 

/แนวทางที่ 1… 
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   แนวทางที่ 1 ประมาณการจากค่าจ้าง Salary Base 

    - พนักงานเงินงบประมาณ จํานวน 239 คน ต้องใช้งบประมาณใน 
การปรับค่าจ้าง จํานวน 419,085 บาทต่อเดือน และพนักงานเงินรายได้ จํานวน 359 คน ต้องใช้งบประมาณใน
การปรับค่าจ้าง จํานวน 359,129 บาทต่อเดือน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา 1 
   แนวทางที่ 2  ประมาณการจากค่าจ้าง Salary Base รวมสวัสดิการ 

    - พนักงานเงินงบประมาณ จํานวน 68 คน ต้องใช้งบประมาณใน 
การปรับค่าจ้าง จํานวน 23,836 บาทต่อเดือน และพนักงานเงินรายได้ จํานวน 145 คน ต้องใช้งบประมาณในการ
ปรับค่าจ้าง จํานวน 41,266 บาทต่อเดือน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 1 
 

  1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และอยู่ใน 
เกณฑ์ที่ต้องได้รับปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง คือ พนักงานเงินงบประมาณ จํานวน 20 คน ต้อง
ใช้งบประมาณในการปรับค่าจ้าง จํานวน 47,230 บาทต่อเดือน และพนักงานเงินรายได้ จํานวน 21 คน ต้องใช้
งบประมาณในการปรับค่าจ้าง จํานวน 35,736 บาทต่อเดือน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 2 
 

   ทั้งนี้  หากที่ประชุมพิจารณาให้ปรับค่าจ้างตามแนวทางเดียวกับข้าราชการ คือ ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  จะต้องดําเนินการแก้ไขคําสั่งเพิ่มค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 และจะส่งผล
กระทบต่อฐานในการคํานวณเงินในการเพิ่มค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. สรุปประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด   
(ต่อเดือน) กรณีบรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

2. สรุปประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด   
(ต่อเดือน) กรณีบรรจุหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสาํหรับพนักงาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายธนาตย์ เดโชชัยพร 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒเิพื่อทาํหนา้ทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 6.1.3 และ 6.2.3 วรรคสอง กรณีที่แต่งต้ังคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที ่ก.พ.อ. กําหนด โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอคติ      
ความลําเอียงระหว่างผู้อ่านกับผู้ขอตําแหน่ง 
 

/ในการนี้... 
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   ในการนี้ ก.พ.อ. จึงได้มีการตีความอย่างเคร่งครัด และเหน็พ้องด้วยกับความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ จึงมีมติกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1. ให้กําหนดคํานิยามคําว่า “บุคคลภายนอกสถาบัน” หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับ 
บัญชาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนั้น ผู้ทรงคณุวุฒิคนใดที่มสีถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัยใดก็ถือว่าเป็นบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยนั้น 

2. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการและอยู่ใน 
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเคยสังกัดสถาบันเดียวกับผู้เสนอขอ แต่ไม่ได้อยู่
ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เช่น ไม่ได้รับการต่ออายุราชการ หรือไม่ได้รับจ้างเป็นลูกจ้างหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.ก่อน ทั้งนี้ ในการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ให้ยึดหลักความเป็นกลางตามนัยมาตรา 31 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ด้วย (ความตามมาตรา 16 และมาตรา 31 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 2) 
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
1. หนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0529(2)/ว 1068 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2554 
2.  สําเนา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 (เฉพาะมาตรา 16 และมาตรา 31) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นไปตามการตีความข้างต้นหรือไม่ ถ้ามีให้ทําหนังสอืหารือไปยังสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าการดําเนินการตามหนังสือดังกล่าวจะให้มีผลเม่ือใด 
 
 

4.2  ฐานในการคาํนวณและช่วงเงินเดือนสาํหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
รอบครึง่ปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
 

ตามท่ี  กฎ ก.พ.อ.  ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  และกฎ  ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ            
เงินเดือน พ.ศ. 2554  ได้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไป  นั้น   

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงได้มีการปรับฐานในการคํานวณและช่วง 
เงินเดือน สําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหม่ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป  ซึ่งฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการ               
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการขา้ราชการ                    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  แลว้  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่  5  กันยายน พ.ศ. 2554                    
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการแจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทราบแล้ว     
 

/เนื่องจาก... 
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        รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
4.3  โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 ด้วยในสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  มหาวิทยาลัยมี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มอีายุครบเกษียณอายุราชการ  จํานวน 4  ราย คือ 
   1.  รองศาสตราจารย์โชติ  จิตรังษี  ตําแหนง่รองศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ 
   2.  รองศาสตราจารย์พรพิมล  สุริยภัทร  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชา  
พืชสวน  คณะเกษตรศาสตร์ 
   3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศว  ปัทมธรรมกลุ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
   4.  นายวีระพันธ์  ศรีสม  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 
พ.ศ. 2554 ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 3 สาํนักงานอธิการบดี โดยมี
ข้าราชการที่มีอายุครบเกษยีณอายุราชการเข้าร่วมงานมุทิตาจิต จํานวน 2 ราย คือ  รองศาสตราจารย์พรพิมล    
สุริยภัทร  และนายวีระพันธ์  ศรีสม   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.4  การขอรบัจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพือ่ปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

 

   ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเพื่อใช้ในการ
ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายคา่ตอบแทนด้วยเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยใหจ้่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชมุสามัญครั้งที่ 4/2554  เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พิจารณาแล้ว เห็นว่ามติ ครม. ดังกล่าวข้างต้นไม่น่าจะถูกต้องตามหลักการ เนื่องจาก 
ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มมีติการปรับเพิ่มเงินเดือนอัตราร้อยละ 5 ของบัญชี
เงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยที่พนกังานมหาวิทยาลัยถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินเช่นกัน ดังนั้น ที่ประชุม ทปอ. มีมติเป็นเอกฉันท์ใหท้าํ
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ฯพณฯ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ในการ 
 

/สนับสนุน... 
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สนับสนุนและเร่งรัดการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาก
งบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถครองคนดี คนเก่งไว้ในระบบ และพนกังานกลุ่มดังกล่าวได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับข้าราชการ 
   ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ทปอ. จะแจ้งใหม้หาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 4.5  ผลการพจิารณาผลงานตําแหนง่ทางวิชาการ 
 

ด้วยมีบุคลากรยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ   

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมกรรมการบริหารงาน 
บุคคลทราบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน  1  ราย  คือ  นางประทับใจ  สกิขา  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  16  กันยายน พ.ศ.  2553 
    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   4.6  บุคลากรรายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติงาน 
 

คณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1. คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้ นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  พนักงานมหาวิทยาลัย    

ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก   
สาขาวิชาสังคมวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์และทุนส่วนตัว รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติให ้
              2.1  แพทย์หญิงศุทธิน ี ตรีโรจน์พร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแพทย์ประจําบ้าน  สาขากุมารเวชศาสตร์
ระบบทางเดินหายใจ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทนุอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสําเร็จการศึกษา  ต้ังแต่วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2554   

           2.2  แพทย์หญิงชุติมันต์  อุดมพรมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแพทย์ประจําบ้าน สาขารังสีวินิจฉัย  ณ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  
เนื่องจากสําเร็จการศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

/2.3 แพทย์หญิง... 
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    2.3 แพทยห์ญิงพิชญา ประไพพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่อาจารย์  สังกัด 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแพทย์ประจําบ้าน  สาขาจักษุวิทยา ณ  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  เนื่องจากสําเร็จการศึกษา  ต้ังแต่วันที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

3. คณะเภสัชศาสตร์  ขออนุมติัให้  นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย  
 ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา  Genetics  ณ  
The  University of  Nottingham  สหราชอาณาจักร  ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทุน
ส่วนตัว  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  เนื่องจากสําเร็จการศึกษา  ต้ังแต่วันที่  15  สงิหาคม พ.ศ. 2554  
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให้ 
บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2554   
       
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
   4.7  บุคลากรได้รับอนุมัติใหล้าศึกษา 
 

คณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษา  ดังนี ้
1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติให้  นางสาวลออง ผโลดม พนักงานมหาวิทยาลัย   

ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ณ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว 
มีกําหนด  1  ปี  10 เดือน 30 วัน  ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556  โดย
ได้รับค่าจ้างเดือนละ  8,676.-  บาท      

2. คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมติัให้ นายทวีศกัด์ิ วิยะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร สงักัดสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง  คณะเกษตรศาสตร์  ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาพืชสวน  ณ  University of Putra Malaysia  (UMP)  ประเทศมาเลเซยี  ด้วยทุน  
SEARCA  มีกําหนด  3  ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาศึกษาเดือนละ  10,355.-  บาท 

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ขออนุมัติให้ 
3.1  นางสาวปวีณา  ลิมปิทีปราการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ลาศึกษาต่อภายในประเทศ  ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ด้วยทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที ่12         
มีกําหนด  3  ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ถึงวันที่  31  ตุลาคม พ.ศ. 2557  โดยได้รับค่าจ้าง 
ระหว่างลาศึกษา เดือนละ  10,600.-  บาท 

3.2  นางสาวนันทยา กระสวยทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกําลังกายและการกฬีา ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มกํีาหนด  3  ปี  ต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2557  โดยได้รับ 

/ค่าจ้าง... 
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ค่าจ้างเดือนละ 12,648.-  บาท   ค่าเบี้ยเลี้ยง  4,400.- บาท  ค่าธรรมเนยีมการศึกษา  ค่าเล่าเรียน  และ      
ค่าบํารุงการศึกษา ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 165,000.- บาท  ค่าหนังสือ คา่อุปกรณ์ และค่าสืบค้น 
ในอัตราเหมาจ่ายปีละ 38,000.- บาท 

 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์  เสนอที่ประชมุเพื่อทราบการอนุมัติให ้
บุคลากรลาศึกษาต่อภายประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบ  ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549  โดยอนุโลม 
       
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 4.8  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์  เสนอที่ประชมุเพื่อทราบการบรรจุและ
แต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จาํนวน 10 ราย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

 
/ลําดับที่ 5 น.ส.สุธารกมล... 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง ค่าจ้าง สวัสดิการ 

ตั้งแต่วันที ่
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

1 นายวรศักดิ ์ Doctor of Philosophy อาจารย์ 293 
   

13,110  7,420  1 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

     สุขบท Nanoscience ภาควิชาฟิสิกส ์      หมายเหตุ อัตรานักเรียนทุน  

    University of Surrey คณะวิทยาศาสตร์       

            
 เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม      

2 น.ส.สุวภรณ์  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารย์ 298     9,700  5,446  1 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

   แดนด ี สาขาวิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์      หมายเหตุ  อัตราใหม่ตามแผน 

    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการสาธารณสุข      งบประมาณ 2554 
        
 เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม      

3 นางทักษิณ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 299 21,268 5,446  1 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

   พิมพ์ภักดิ ์ สาขาวิชาชีวสถิติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์    หมายเหตุ  อัตราใหม่ตามแผน 

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสาธารณสุข    งบประมาณ 2554 
        
        

 4 น.ส.พัจนภา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 300   19,344  5,446  1 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

     วงษาพรหม สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์    หมายเหตุ  อัตราใหม่ตามแผน 

  และโภชนาการ และการสาธารณสุข    งบประมาณ 2554 
  จากมหาวิทยาลัยมหดิล        
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มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ เร่งดาํเนินการจดัทํา
โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของมหาวทิยาลัย 

 
 
4.9  พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก 
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์  เสนอที่ประชมุเพื่อทราบการอนุมัติให้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก จํานวน  2 ราย จึงเสนอเพื่อทราบ  ดังนี้  

/เงินงบประมาณ… 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง ค่าจ้าง สวัสดิการ 

ตั้งแต่วันที่ 
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ เดือนละ 

 เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม      

5 น.ส.สุธารกมล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารย์ 301     9,700  5,446  16 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

   ครองยุต ิ สาขาวิชาภายวิภาคศาสตร ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์     หมายเหตุ  อัตราใหม่ตามแผน 

   จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และการสาธารณสุข     งบประมาณ 2554 

        
6 นางนันท์นภัส  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์  537   22,762  5,446  22 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

      สิทธิโกศล สาขาการพยาบาลเวช คณะพยาบาลศาสตร์    หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง 

   ปฏิบัติชุมชน      

  จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว      

  เฉลิมพระเกียรต ิ      

        

7 น.ส.อรชพร  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารย์ 452     9,700  5,446  1 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

   วิลามาศ สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ      หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่าง 

    จากมหาวิทยาลัยแทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์       

  พระจอมเกล้าธนบุรี      

        

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

   สายธน ู สาขาวิชาพยาบาลจิตวเช คณะพยาบาลศาสตร์    หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่าง 

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น      

        

 9 นายณัฐพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 423   9,700  5,446  8 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2554 

     อุทัยพันธ์ุ สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี    หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง 

  จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ คณะวิทยาศาตร์     

          

10 นายกนก วิทยาศาสตรบัณฑิต  บุคลากร 399     7,940  3,180  1 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

   สวัสดิ์พล สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ โครงการจัดตั้งกอง     หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง 

   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี การเจ้าหน้าที่      

  ราชมงคลอีสาน สํานักงานอธิการบด ี     
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   เงินงบประมาณ  

1. นายจักรพงศ์  นีละมนต์ พนกังานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ตําแหน่ง 
อาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,922 บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446 บาท สังกัดสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 
ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

2. นางสาวอุมาพร วรนาม พนกังานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ตําแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,971 บาท สวัสดิการเดอืนละ 3,180 บาท  สังกัดกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี อนุญาตให้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  

    
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.10  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับลูกจ้างประจํา 

 

   ตามท่ี ก.พ. ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553  โดยจําแนกตําแหน่งลกูจ้างประจําเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุม่งานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่มงาน
สนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม    
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  ได้กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกับการแต่งต้ัง
ลูกจ้างประจํา ไปดํารงตําแหน่งใหม่  กรณกีารปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน 
และได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น 
 

   คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อย  
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์  เสนอที่ประชมุเพื่อทราบการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และ 
กลุ่มงาน จํานวน  1 ราย คือ  
 

ลําดับที่ สังกัด/ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สํานักงานเลขานุการ  

      

1 นางยุพิน  ทองไทย พนักงานสถานที่  1 11,860 
 

พนักงานธุรการ 
  

3 11,920  12 กรกฎาคม 2554 
 

         
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 

/ระเบียบวาระที่  5... 
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ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  ขออนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติใหยุ้ติการลาศึกษารายงานตัวกลับเข้า 
ปฏิบัติงาน (เฉพาะราย) 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติให้  นางสาวบงกช  บุญเพ็ชร  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนสําเร็จการศึกษา  ต้ังแต่
วันที่  8  สิงหาคม พ.ศ. 2554    
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ข้อมูลบุคคล 
นางสาวบงกช  บุญเพ็ชร  ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 

2549 ประเภทพัฒนาข้าราชการ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศระดับโท – เอก ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบุคคลดังกล่าว
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับโท – เอก  สาขาวิชาวิศวกรรมความร้อน ณ Oita University  ประเทศญี่ปุ่น  
ต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2549  เป็นต้นมา ระหว่างศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้เสียชีวิต ทําให้บุคคล
ดังกล่าวต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่และย้ายสถานศึกษาตามอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยท่านใหม่  ซึ่งสํานักงานผู้ดูแล
นักเรียนในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้อนุมัติให้เห็นชอบแล้ว 

ต่อมา นางสาวบงกช บุญเพ็ชร  ได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอยุติการศึกษาในตา่งประเทศและ
กลับมาศึกษาต่อในประเทศ ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวยุติการศึกษา และกลับมาศึกษาต่อใน
ประเทศ  ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ข้อมูลเก่ียวกับทุน 
จากการสอบถามข้อมูลของ นางสาวบงกช  บุญเพ็ชร  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับทุนเป็นระยะเวลา  5  ปี  ใช้เวลาในการศึกษาต่างประเทศไปแล้ว
จํานวน  4  ปี  คงเหลือระยะเวลาที่จะได้รับการสนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศอีก  1  ปี  ซึ่ง
ระหว่างที่หาสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงาน  เพราะหากบุคคลดังกล่าวรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะยุติการให้ทุน 

3. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ     

พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544  กําหนดให้การอนุมัติให้กลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา เป็นอํานาจของอธิการบดี  แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไข 
วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
      รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณากรณี  นางสาวบงกช  บุญเพ็ชร  ขอยุติการลาศึกษาในประเทศ และขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่
วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
 
 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 

- หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0529.8/3949  ลงวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2554   
เรื่อง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขอยุติการศึกษา ณ ต่างประเทศ และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจา้หนา้ที่ ตรวจสอบว่า 
นางสาวบงกช บุญเพช็ร ได้ขออนุมัติยุติการศึกษาภายในประเทศต่อตน้สังกัดหรือไม่  แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบคุคลในคราวตอ่ไป 

 
 
   5.2  การประเมินผลการปฏบิัติราชการ (รอบครึ่งปีหลงั : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2554 ถึงวันที ่30  กันยายน พ.ศ. 2554) 

  

 5.2.1 ขออนุมัติดําเนนิการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ครัง้ที่ 3/2554
  

   ตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กําหนด  และได้ส่งผลการประเมินให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่
แล้ว  นั้น 
    เนื่องจากบางหน่วยงานยังส่งผลการประเมนิการปฏิบัติราชการไม่ครบถ้วน  ดังนั้น  
เพื่อให้การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2553  ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554  และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ที่ได้กําหนดไว้ดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก   
เพื่อยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการให้ดีย่ิงขึ้น   

2. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน  ความเป็นธรรมและผลของการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ก่อนนําเสนออธิการบดี   

3. ให้มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อข้าราชการและพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติราชการ  
ในระดับดีเด่นและดีมาก ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
 

  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา   
 
มติที่ประชุม  เนื่องจากหน่วยงานตา่งๆ ยังส่งผลการประเมินการปฏิบติัราชการไมค่รบถ้วน  ดังนัน้ 
จึงให้ชะลอการประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดเีด่นและดีมากไว้ก่อนและเมื่อได้รับผลการ
ประเมนิ ฯ ครบถ้วน  หากไม่พบประเดน็ปัญหาที่ต้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา  ให้เสนอ
อธิการบดปีระกาศรายชื่อ ฯ  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 

/5.5.2  พิจารณา... 
 
 



- 14 - 
 

 
   5.5.2  พิจารณากรณขี้าราชการสมคัรใจไม่ส่งแบบประเมิน 
 

   ด้วย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  แจ้งว่ามีข้าราชการ 1 ราย คอื นายเกรียงศักด์ิ  ขุนไชย  
ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สมคัรใจไม่ส่งแบบ
ประเมิน 
   เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใช้ถือปฏิบัติสําหรับ
ข้าราชการทุกคนประกอบกับ  ข้อ 9 วรรคสอง แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสําเนาแบบ
สรุปผลการปฏิบัติราชการไว้ที่หน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และใหห้น่วยงานที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา จัดเกบ็ต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ   หรือจัดเก็บใน
รูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้        
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553    
 
มติที่ประชุม  ขอให้คณะวศิวกรรมศาสตร ์ดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และส่งแบบ
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ตามขัน้ตอน 
 

 
5.3  เลื่อนเงนิเดือนขา้ราชการ รอบครึ่งปหีลัง พ.ศ.2554 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2554  เมื่อ 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เห็นชอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยจัดสรรใหค้ณะ/หน่วยงาน  
เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ 2.925 ของเงินเดือนรวมข้าราชการในสังกัด กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตรา 0.075  
เช่นเดียวกับรอบครึ่งปีแรก และเห็นชอบการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะจัดสรรใหแ้ก่
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การทาํงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย   
 

โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่   ได้ตรวจสอบข้อมูลฐานเงินเดือนที่มีคนครอง ณ วันที่ 1  
กันยายน พ.ศ. 2554  และแจ้งคณะ/หน่วยงาน ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด  และได้ส่งผลการ
เลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว     
 

ดังนั้น  เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจําปี  2554  ครั้งที่ 2 (รอบครึ่งปีหลงั)   
ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

       รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนที่คณะ/หน่วยงาน เสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร กรณีที่คณะ/หน่วยงาน ที่ใช้วงเงิน
เกินที่ได้รับจัดสรร (ติดลบ)  ให้นํากลับไปพิจารณาอีกครั้งแล้วแจ้ง โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2554 เพื่อจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป 

/เอกสาร... 
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เอกสารประกอบการประชุม 

- สรุปวงเงินเลื่อนเงินเดือนและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่ 2  (รอบครึ่งปีหลงั) 
ในวันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะ/หน่วยงาน ทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ต้องปัดเศษ 

 
 
5.4  เลื่อนขัน้ลูกจ้างประจํา รอบครึ่งปีหลงั พ.ศ. 2554 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  2/2554  เมื่อวันที่ 22  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  มมีติกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ณ วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 
2554  ให้นําผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจําตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการบริหารวงเงินเลื่อนขั้น
ค่าจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการเดิมตาม กฎ ก.พ. 
 

ในการดังกล่าว การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน พ.ศ. 2554)  
และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  ให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้พิจารณา ซึ่งโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้
แจ้งให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาและได้รับผลการพิจารณาครบทุกหน่วยงานแล้ว 
 

   เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา  สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กระทรวงการคลัง และ ก.พ. กําหนด มีคุณภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติ    
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่  2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  ดังนี้ 

1. ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอ 
1.1 เลื่อน  0.5  ขัน้  ตามท่ีคณะ/หน่วยงานเสนอ 
1.2 เลื่อน  1 ขั้น   ตามโควตาหน่วยงาน   

2.  พิจารณาวงเงินคงเหลือ     1,471.60   ว่าจะพิจารณาอย่างไร   
     2.1 พิจารณาวงเงินสําหรับการเปลี่ยนสายงาน(ช่ือตําแหน่ง) และกลุม่งาน/ 
          การเลือ่นระดับของลูกจ้างประจํา ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน  6 ราย   
          เป็นเงินจํานวน 608.20 บาท 

2.2 นําไปจัดสรรให้คนที่ได้เลื่อน 0.5 ขั้น ตามลาํดับความสําคัญ  
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
  -  ข้อมูลสรุปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
     ที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนสายงาน  (เอกสารหมายเลข  1) 
  -  ข้อมูลสรุปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่  2 วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
                        เมื่อมีการเปลี่ยนสายงาน(ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน /การเลื่อนระดับ ของลูกจ้างประจํา  
                        ทีม่ีผลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (เอกสารหมายเลข 2) 

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้สาํนักวิทยบริการและสํานักงานอธิการบดี เสนอผู้ทีส่มควร
ได้เลื่อน 1 ขัน้ เพื่อให้อธิการบดี พิจารณาอีกครั้ง โดยพจิารณาจากขอ้มูลการเลื่อนขั้นคา่จ้างย้อนหลงั 3 ป ี

 
 

   5.5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการประเมนิทดลองปฏิบติัราชการ 
 

ด้วย คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ได้บรรจุและแต่งต้ัง นายแสน  ศรีสุโร และ 
นายชัยบพิธ พลศรี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และปรับ
สถานภาพ นางสาวหวานใจ  โพธิโกฎิ นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร  และนางประนอม รอดโพธิ์ทอง จากลูกจ้าง
ช่ัวคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยได้มีการประเมินทดลองปฏิบัติราชการ
ต้ังแต่วันที่บรรจุและปรับสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการ คณะฯ 
แจ้งว่าไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานและให้เลิกจ้าง   

บุคคลดังกล่าวข้างต้นจึงได้ร้องขอความเป็นธรรมจากมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้ 
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. อธิการบดีในขณะนั้น (ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกูฎ) จึงมีคําสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติราชการชุดใหม่ ต่อมาคณะฯ มีหนังสือขอยกเลิกคาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินฯที่แต่งต้ังใหม่   

2. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) พิจารณาข้อเท็จจริงและ 
กฎหมายแล้ว ให้ยกเลิกคําสั่งที่อธิการบดีท่านเดิมแต่งต้ัง และมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติ
ราชการใหม่ โดยในระหว่างนั้นให้มีการจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นด้วยเงินรายได้ จนกว่าการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแล้วเสร็จ  

3. คณะมิได้มอบหมายภาระงานให้พนักงาน เมื่อมีการแต่งต้ังรักษาราชการแทน 
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์)  จึงได้มอบหมายภาระ
งานให้แก่บุคลากร ต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป   
 

   ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินทดลองปฏิบัติราชการ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จึงขอขยายระยะเวลาการประเมินทดลอง
ปฏิบัติราชการ ไปจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ดังนี้ 

1) นายแสน ศรสีุโร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ (1 ภาคการศึกษา) 
2) นายชัยบพิธ พลศรี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ (1 ภาคการศึกษา) 
3) นางสาวหวานใจ โพธิโกฎิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

(6 เดือน) 
4) นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

(6 เดือน) 
5) นางประนอม รอดโพธิ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

(6 เดือน) 
 

ทั้งนี้  การขยายระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติราชการเป็นอํานาจของคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ม. และแนวปฏิบัติเดิม 

/รองอธิการบดี... 
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      รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.6  การเปลี่ยนตําแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว 
 

   นายธนาตย์  เดโชชัยพร  ขอถอนเรื่อง 
 
 

       5.7 ผลการพจิารณาผลงานตําแหนง่ชํานาญการ 
 

ด้วยมีข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน  2  ราย ได้ย่ืนผลงานเพื่อขอกําหนด 
ตําแหน่งชํานาญการ ระดับ 7 - 8  ทั้งนี้  ผู้ขอยื่นเรื่องก่อนปรับระบบบริหารงานบุคคลใหม่   

1. นางพยอม  บุญมั่น  ตําแหนง่นักวิชาการเงินและบัญชี  6  ระดับ  6  ตําแหน่ง 
เลขที่  211  สงักัดกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  ได้ย่ืนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับ 7 - 8 ชํานาญการ  ต้ังแต่วันที่  1 กันยายน  พ.ศ. 2553  
   บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของบุคคลได้ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของบุคคลดังกล่าว
แล้วผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
2. แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการสําหรับตําแหน่งชํานาญการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. แบบสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

2.    – ลับ  - 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

1. ลําดับที่ 1 มีมติเห็นชอบ  
2. ลําดับที่ 2 เนื่องจากค่าคะแนนในการพิจารณาผลงานไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

กําหนด  ที่ประชุมจึงมีมติใหแ้จ้งผลการประเมินให้ผู้ย่ืนผลงานเพื่อขอกาํหนดตาํแหนง่ชํานาญการ ระดับ      
7 – 8 ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอยืน่เรื่องใหม่ภายใน 3 เดือน นบัจากวันที่คณะกรรมการบริหารงานบคุคล
เห็นวา่ไม่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้  การยื่นเรื่องครั้งต่อไปต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม ่(รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารลับหมายเลข 1 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 6... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
   6.1  การพิจารณากําหนดตาํแหน่งที่จะได้รับเงนิประจําตําแหน่งหรือค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานจากเงนิรายได้  เพิ่มเติม                                        
 

   ตามท่ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 8/2554  วันที่  16  
สิงหาคม พ.ศ. 2554  ได้พิจารณาอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้  นั้น    
   เนื่องจาก  ประกาศ ฯ ดังกล่าวไม่ได้กําหนดตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก ไว้  ดังนั้น  
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงขอหารือการจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสําหรับ 
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดให้
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักหรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  เป็น
ตําแหน่งที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่งหรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้  เทียบเท่าตําแหน่งผู้ช่วย
คณบดี  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและ
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้  ฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. สําเนาหนังสือสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ ศธ 0529.12/1673 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 
2. สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินประจําตําแหน่งและเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้  ฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมัุติให้เพิ่มตาํแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานกัเทียบเท่า
ผู้ช่วยคณบดี และให้โครงการจัดต้ังกองการเจา้หนา้ที่ แก้ไขประกาศฯ  
 
 

6.2  การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั ประจําปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2  
(ครึ่งปหีลัง) ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

    สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มมีติเห็นชอบวงเงินในการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 (ครึ่งปีหลัง) 
เท่ากับร้อยละ 3 ของค่าจ้าง Salary Base โดยให้หน่วยงานบริหารวงเงินการเพิ่มค่าจ้างตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ  กรณพีนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานอยู่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ และจ้าง
ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้การบริหารวงเงินรวมกับสํานักงานอธิการบดี และกําหนดร้อยละของการเพิ่ม
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ทั้งนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับแต่ละกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งในแต่ละรอบการประเมิน  
 

  ภายหลังจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ 
ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด 
 

/มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับลงวันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2554 และโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบข้อมูลฐานค่าจ้างที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ใหถู้กต้องแล้ว จึงได้ให้แจง้คณะ/
หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พร้อมดําเนินการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างและส่งผลการเพิ่มค่าจ้างให้โครงการจัดต้ัง
กองการเจ้าหน้าที่ นั้น   
    บัดนี้  คณะ/หน่วยงานได้ส่งผลการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดครบถ้วน
แล้วเพื่อให้การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเหมาะสมกับปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที่ได้
ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนด และตามผลการประเมินของคณะ/หน่วยงาน
นําเสนอแล้ว 
 

    รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา ผลการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่คณะ/หน่วยงานเสนอ ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

 
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
เอกสารหมายเลข 1  สรุปวงเงินเพิ่มค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)  

ณ วันที่ 1  พ.ศ. 2554  :  เงินงบประมาณ 
เอกสารหมายเลข 2  สรุปวงเงินเพิ่มค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)  

ณ วันที่ 1  พ.ศ. 2554  :  เงินรายได้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาผลการเพิ่มค่าจ้างอีกครั้งภายใน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยให้ปัดเศษที่ไม่ถึงสิบบาทให้เป็นสิบบาท  เนื่องจากมิได้กันเงินไว้ส่วนกลาง  
 
 

6.3  ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อ 
วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2554  อนุมัติการจ้าง นางสาวอรุณี  ย่ีทอง  ข้าราชการบํานาญ สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อายุ 62 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2554  โดยขออนุมัติจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700.- บาท  และสวัสดิการเดือนละ 5,446.-บาท จากเงินรายได้
คณะศิลปศาสตร์ นั้น    
 

คณะศิลปศาสตร์  หารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กรณขีออนุมัติจ้าง 
นางสาวอรุณี ย่ีทอง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราคา่จ้างเพิ่มขึ้น จากเดิม อัตราคา่จ้างเดือนละ 9,700.- บาท 
และสวัสดิการเดือนละ 5,446.-บาท เปน็ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,500 บาท จากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ คณะจะมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นสอนใน
วิชา Foundation English l , Foundation English ll , และวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ   
 

คณะศิลปศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้าง นางสาวอรุณี ย่ีทอง เป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555  โดยขออนุมัติจ้างใน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,500 บาท จากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์   

/ข้อมูล... 
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ทยาลัย พ.ศ. 
รจ้าง การกําห

และเงื่อนไขใน
น่งบริหาร หรื
มหาวิทยาลัย 
ละไม่มลีักษณ
ริยธรรม มคีวา
ญด้านใดด้านห
มบูรณ ์
ไม่เกิน 1 ปี แ
าพประสิทธิผ
การบริหารงา
น ค่าจ้าง พิจ
ดือนหรือค่าจ้า
ากงานหรือตา
ป 

นางสาวอรุณี  

                
    (ผู้
 รอง
      

วยการจา้งบุค

อข้าราชการเก
ติตําแหน่งและ

อายุ 60 ปีขึ้นไ
มหาวิทยาลัย

ณสมบัติ หลักเก
 2554 
หนดอัตราเงิน

นการจ้างพนักง
รือทําหน้าทีส่อ
 
ณะต้องห้ามตา
ามรู้ความสาม
หนึ่งเป็นพิเศษ

แต่จ้างได้ไม่เกิน
ลในการปฏิบั
านบุคคลกําหน
ารณาตามคว
างสุดท้ายที่ได้
ามที่คณะกรรม

  ย่ีทอง 

      
ผูช่้วยศาสตรา
อธิการบดีฝ่าย

      ผู้ตรวจรา

คลที่มอีายุ 60

กษียณอายุราช
ะค่าจ้าง และท

ไปเป็นพนักงา
 ทราบ 
กณฑ์ วิธีการแ

นเดือนและค่า

งาน 
อนและหรือวิจ

มประกาศมห
มารถ ประสบ
ษ 

นอายุ 65 ปี โ
ัติงานตามหลั
นด 
ามเหมาะสมข

ด้รับก่อนเกษยี
มการบริหารง

จารย์ธนพรรณ
ยบริหารทรพัย
ยงานการประ

0 ปีขึ้นไป  

ชการเมื่อ
ทาํสัญญาจ้าง

านให้เสนอ

และเงื่อนไข

ตอบแทน 

จัย ตาม

หาวิทยาลัย 
การณ์หรือมี

 โดยมีการ
ักเกณฑ์และ

ของภาระงาน 
ยณอายุ
งานบุคคล

  
ณ  ธานี) 
ยากรมนุษย์ 
ะชุม 
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 ( รองศาสตราจารยน์งนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 


