
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่  10/2554 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
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. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์ กรรมการ  
9. รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ     
10. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์  สุทธิแพทย์ กรรมการ 
11. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. รักษาราชการแทน นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
13. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์           กรรมการ      
14. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
     สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
16. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รักษาราชการแทนคณบดคีณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ติดราชการ 
    และการออกแบบ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักด์ิ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์ 
2. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ  รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวชนัญชิตา สวัสด์ิพันธ์  บุคลากรชํานาญการพิเศษ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางชวนพิศ  อันพิมพ์   บุคลากรชํานาญการ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง  บุคลากร โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
6. นายชํานาญ รอดภัย   ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
7. นายเทอดทลูย์ มั่นคง   ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.50 น. 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน 
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 
2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องออกประกาศหลักเกณฑ์ในเรือ่งต่างๆ ตามท่ีข้อบังคับกําหนด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 9/2554  

วันพฤหสับดีที ่22 กันยายน พ.ศ. 2554   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 
   
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1  ขออนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติใหยุ้ติการศึกษารายงานตัวกลับเข้า 
ปฏิบัติงาน 
 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขออนุมัติให้  นางสาวบงกช  บุญเพ็ชร   พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
เนื่องจากได้รับอนุมัติจาก ก.พ.  ให้ยุติการศึกษาจากต่างประเทศและกลับมาศึกษาต่อในประเทศ ด้วยเหตุผลเพื่อดูแล 
แม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ประกอบกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีความจําเป็นด้านอัตรากําลังของอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร  ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554   
มีมติให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า นางสาวบงกช บุญเพ็ชร ได้ขออนุมัติยุติการศึกษาภายในประเทศ 
ต่อต้นสังกัดหรือไม่ แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวต่อไป  นั้น 

โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว นางสาวบงกช บุญเพ็ชร  ได้แจง้ 
ความประสงค์รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการและขอยุติการศึกษาในประเทศต่อต้นสังกัด  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
   ด้วยเหตุผลความจําเป็นส่วนตัวและความจําเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์  รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  ของ  นางสาวบงกช  บุญเพ็ชร   

/ข้อมูล... 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
 

1. ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ      
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544  กําหนดให้การอนุมัติใหก้ลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา เป็นอํานาจของอธิการบดี  แต่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศกึษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไข 
วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
  2.  ข้อมลูเกี่ยวกับทุน 

จากการสอบถามข้อมูลของ  นางสาวบงกช   บุญเพ็ชร   จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับทุนเป็นระยะเวลา  5  ปี  ใช้เวลาในการศึกษาต่างประเทศไปแล้ว
จํานวน  4  ปี  คงเหลือระยะเวลาที่จะได้รับการสนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศอีก  1  ปี  ซึ่ง
ระหว่างที่หาสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศ   บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เพราะหากบุคคลดังกล่าวรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ   กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยจีะยุติการให้ทนุที่เหลืออยู่ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ ศธ 0529.8/3949  ลงวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2554   

เรื่องพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขอยุติการศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
2. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์  ที่ ศธ 0529.8/4733  ลงวันที่  21  กันยายน พ.ศ. 2554   

เรื่องขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานตัวกลับก่อนสําเร็จการศึกษา 
3. หนังสือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการและยุติการศกึษาภายในประเทศ  ของ นางสาวบงกช  

บุญเพ็ชร 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นางสาวบงกช บุญเพ็ชร รายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติงานตัง้แต่วันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2554  ทั้งนี้ มอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบแนวปฏิบติัในระหว่าง
การหาสถาบนัการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ว่ามีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ และมีการดําเนนิการอยา่งไร 

 
 

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

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 
22 กันยายน พ.ศ. 2554  มีมติให้ปรับปรุงคํานิยามของ “ค่าจ้าง” แล้วให้นําเสนอในการประชุมคราวหน้า นั้น 
 

   โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ได้ดําเนินการร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่องเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 เรยีบร้อยแล้ว 
โดยกําหนดคํานิยามของ “คา่จ้าง” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามอัตราตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของมหาวิทยาลัยรายเดือน เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน และยัง
หมายความรวมถึงเงินค่าประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัย คิดให้จากประสบการณ์การทํางาน แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทน
ในลักษณะเงินประจําตําแหน่ง ค่าล่วงเวลา เบี้ยประชุม หรือสวัสดิการอย่างอื่น  

/รองอธิการบดี...  
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   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา  หากเห็นชอบจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 
   
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากข้อบังคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีว่าด้วยการ
บริหารงานบคุคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
ดังนั้น ประกาศฉบับนี้จะมผีลบังคับใช้ถึงวนัที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 อีกทั้งในข้อบังคบัใหม่ใชค้ําวา่ 
“เงนิเดือน” แทนคาํว่า “ค่าจ้าง”  จึงมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย พิจารณาวา่จะรา่งประกาศ
อย่างไรใหส้อดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่ และพิจารณาประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเงนิเพิม่
การครองชีพชัว่คราวของพนักงานมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ. 2553 ว่าต้องยกเลิกหรือไม่ เพราะประกาศ
ฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาํหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แล้ว หลังจากนัน้ใหน้ําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบคุคลพิจารณา อีกครั้ง 
   อนึ่ง ให้มีประกาศเรื่องเงนิเดือน โดยนําคา่จ้าง Salary base  ค่าสวสัดิการ และ  
ค่าประสบการณ์ (ถ้ามี) รวมกันเปน็เงนิเดอืน และการขึน้เงนิเดือนในรอบต่อไปจะขึน้จากยอดเงนิเดือน คือ
ค่าจ้าง Salary base  ค่าสวัสดิการ และค่าประสบการณ์ (ถ้ามี) รวมกัน ส่วนพนักงานใหม่จะต้องพิจารณา
การกําหนดอตัราเงนิเดือนอีกครั้งว่าจะเป็นเท่าใด 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  บุคลากรรายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติงาน 

 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให้บุคลากร      
ในสังกัดรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์   ขออนุมัติให้  นางสาวอารยา   โพธิสรณ์   ข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง่อาจารย์ ตําแหน่งเลขที ่458 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์           
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท - เอก สาขาวิชา Microsystems  Technology      
ณ  University of South  Australia ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ           
ทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  เนื่องจากอยู่ระหว่างรอมหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ต้ังวันที่  19  
กันยายน พ.ศ. 2554    

2. คณะบริหารศาสตร ์ ขออนุมติัให้ นายธรรมวิมล  สุขเสรมิ ข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 220 สังกัดคณะบริหารศาสตร์  ซึง่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ   
ปริญญาเอก สาขาวิชา  Development Policy ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนส่วนตัว   
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสําเร็จการศึกษา ต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 
 

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้  เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  

1/2554  เมื่อวันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2554   
       
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.2  บุคลากรได้รับอนุมัติใหล้าศึกษา 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให ้
บุคลากรในสังกัดลาศึกษา  ดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้ นางสาวณัฏยา ศรีศักดา ขา้ราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งอาจารย์  สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์  ลาศกึษาต่อระดับปริญญาโท - เอก  
สาขาวิชา Cross cultural communication and Education ณ Newcastle University สหราชอาณาจักร ด้วยทุน 
โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีกําหนด 4 ปี  ต้ังแต่วันที ่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554   
ถึงวันที่ 25 กันยายน  พ.ศ. 2558  โดยได้รบัเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้  นายแพทย์เอกพจน์  ทองมี    
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ลาศึกษาระดับปริญญา       
โท – เอก  สาขาวิชา Translational Medicine ณ Imperial  College  London สหราชอาณาจักร ด้วยทุนอุดหนุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มีกําหนด 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 
2558  โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาศึกษา 

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ ก.ม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ ต่างประเทศ  พ.ศ.  2549 โดยอนุโลม 
       
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
4.3  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาลาออกจากราชการ 

 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ จํานวน  1 ราย  คือ นายเจริญ  ชุมมวล  ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขที่ประจาํตําแหน่งที่  263  อัตราเงินเดือน  
48,650  บาท  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอลาออกจากการราชการ ต้ังแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.4  การแต่งตั้ง… 
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4.4  การแต่งตั้งบุคลากรใหดํ้ารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการแต่งต้ัง 
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน  1  ราย  คอื  นางสาวสุมนา  สิรพิัฒนากุล  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ต้ังแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2554 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว   
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
4.5  การเปลีย่นสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดบัลูกจ้างประจาํ 

  

   ตามท่ี ก.พ. ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553  โดยจําแนกตําแหน่งลกูจ้างประจําเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุม่งานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่มงาน
สนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้ง
ที่ 1/2554 เมือ่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งต้ังลกูจ้างประจํา 
ไปดํารงตําแหน่งใหม่  กรณกีารปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใหค้ณะ/หน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น 
 

   คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว รอง
อธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน 
และการเลื่อนระดับช้ันงาน  จํานวน  3  ราย  ดังนี้  

1. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาํแหน่ง) และกลุ่มงาน  จํานวน  2 ราย 
ลําดับที่ สังกัด/ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 สํานักงานอธิการบดี 
กองคลัง 

       

1 นางสมคิด  สลักคํา 
 

พนักงานทั่วไป 1 14,310 
 

พนักงานธุรการ 3 14,380 28 มิถุนายน 2554 

 กองบริการการศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา 
       

2 ว่าท่ี ร.ต.อินธนู  สร้อยผาบ 

 
พนักงานสถานที่ 1 14,570 พนักงานการศึกษา 2 14,570  1 กรกฎาคม 2554 

         
 

2. การเลื่อนระดบัชั้นงาน   จํานวน  1 ราย  
ลําดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ตําแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ตําแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที ่
 
 

1 

สํานักงานอธิการบดี 
กองกลาง 
นายเหนือ  นาคเพ็ชร 

 
 
พนักงาน         
ขับรถยนต์ 

 
 

1 

 
 
15,720 
 

 
 
พนักงานขับรถยนต ์

 
 

2 

 
 
15,720 

 
 
11  สิงหาคม 2554 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.6  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลสาํหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่  
21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มมีติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27  
สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีมติเหน็ชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ซึง่มหาวิทยาลัย ได้
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น “มติ (2) ข้อ21 วรรคสอง ให้กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาไว้ในข้อบังคับ โดยไม่ต้องทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยในภายหลัง ทั้งนี้ อาจกําหนดให้ขยายระยะเวลา ครั้งละ 6 เดือน และขยายได้ไม่เกิน 1 
ปี” เหตุผล เนือ่งจากมหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการการทดลองปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติ
มาตรฐานของหน่วยราชการอื่น เช่น สํานักงาน ก.พ. พบว่า มีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะเขียน
ไว้ในข้อบังคับ แต่ควรจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย
ดังกล่าว เพื่อให้คงสาระของ ข้อ 21 ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเร่งรัดการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ต่อไป 

บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แลว้  รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์   จงึเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ด้วยเหตุลาออกจากการศึกษา 
 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ขออนุมัติให้ นางสาวรุจิรา วงษ์สามารถ  
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  ซึง่ปัจจุบันได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะ 
การออกแบบ  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 2  พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 โดยได้รับคา่จ้างระหว่างลา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้ 
ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  และมหาวิทยาลยัศิลปากรได้อนุมัติการ
ลาออกเมื่อวันที่  6  กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
 

/ตามระเบียบ… 
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ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 

พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 กําหนดให้การอนุมัติใหก้ลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้            
รับอนุมัติให้ลาศึกษา เป็นอํานาจของอธิการบดี  แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่  
1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ        
และพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเลม่
วิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไข      
วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ด้วยเหตุลาออกจากการศึกษา 

   
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ข้อ 18 วรรค 2 ในระหว่างการไปศึกษาหากทางราชการมีความ
ประสงค์จะให้ผู้ใดกลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับ
เข้าไปปฏิบัติราชการทันที  

2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 
2554  กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ  และพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ใน
ระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมี
หนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
เอกสารประกอบการประชุม   

- หนังสือคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ ศธ 0529.15.1/4159  ลงวันที่  27  กันยายน   
2554  เรื่อง  ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานราชการ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ นางสาวรุจิรา วงษ์สามารถ  ชี้แจงว่านับจากวันที่
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอนุมัติให้ลาออกจนถึงวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน นางสาวรุจิราฯ อยู่ที่ใดหรือได้มา
ปฏิบัติหรือไม่ผ่านคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เนื่องจากในแบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานมี
ระยะเวลาห่างจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการศึกษาเกินกว่ากําหนด 
 
  
   5.2  ขออนุมัติปรับวุฒิบคุลากร 
 

   คณะวศิวกรรมศาสตร์  ขออนุมัติปรับวุฒิ  นายจักรกฤษณ์  อัมพุช  พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คุณวุฒเิดิม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขา
วิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  เป็นคณุวุฒิ  Docteur en Genie des Procedes et de 
l’Environnement  จาก  Universite de Toulouse III  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 
2554 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเรื่อง 

/เนื่องจาก… 
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เนื่องจากบุคคลดังกล่าวสําเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาไม่ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคุณวุฒิได้เอง  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเรื่องให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของบุคคลดังกล่าว  และสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้        
แจ้งผลการพิจารณาคุณวุฒิให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วว่า  คุณวุฒิ  Docteur en Genie des Procedes et de 
l’Environnement  จาก  Universite de Toulouse III  จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส  เป็นคุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้
เท่ากับคุณวุฒิปรญิญาเอก  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ    
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณาการขอปรับวุฒิของ  นายจักรกฤษณ์   อัมพุช  เป็นคุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน  13,110.-   
ค่าสวัสดิการ  7,420.- บาท  ต้ังแต่วันที่  14  มกราคม พ.ศ. 2554   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1.  นายจักรกฤษณ์   อัมพุช   บรรจุเข้าปฏิบัติงาน  ตําแหนง่อาจารย์  ณ  ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552   ซึ่งอยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก   

2.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคุณวุฒิสําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ  และผูส้ําเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา         
สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลยี  ญี่ปุ่น  และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)   ทั้งนี้   ให้สรุปผลการพิจารณา
คุณวุฒิของผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศใหส้ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบทุก 6 เดือน         
(เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน)   

3.  การพิจารณาปรับวุฒิสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ 
ข้าราชการโดยอนุโลม  ซึ่งตามมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2545  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2545  กําหนดดังนี้ 

3.1 สําหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาภายในประเทศ : 
มอบอาํนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  ตามบัญชรีายชื่อคุณวุฒิและสถานศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง        
และกําหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิแล้ว 

3.2 สําหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศ  :               
มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  เฉพาะคณุวุฒิของ 5 ประเทศ  คือ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา   
สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลยี  และญี่ปุ่น  และจาก AIT  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม. กําหนด 

3.3  กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 : ให้งานการเจ้าหน้าที่นําเสนอ อ.ก.ม. เพื่อ
พิจารณา 
  4.  แนวทางพิจารณา 
     4.1  กรณีบรรจุเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง  อาจบรรจุได้ต้ังแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
แต่ไม่ก่อนวันที่สําเร็จการศึกษา 
                      4.2  กรณีลาศึกษาและได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น   

 4.2.1  สําหรับผู้ที่สําเร็จการศกึษาก่อนวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
กําหนดอัตราเงินเดือนที่ครองอยู่ให้สูงขึ้นตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 4.2.2  สําหรับผู้ที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนสําเร็จการศึกษาให้
กําหนดอัตราเงินเดือนที่ครองอยู่ให้สูงขึ้นตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่สําเร็จการศึกษา 

 อนึ่ง  ทั้ง 2  กรณี  ต้องยื่นเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่สาํเร็จการศึกษาหรือวันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  สําหรับผู้ย่ืนเรื่องให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเกินกําหนดเวลาที่กําหนดไว้   ใหกํ้าหนดอัตราเงินเดือนที่ครองอยู่ให้
สูงขึ้นตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่คณะรับเรื่อง 

 /5.รายละเอียด… 
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5. รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ 

 

ลําดับที่ วัน เดือน ปี การดําเนินการ 
1 วันที่  14  มกราคม พ.ศ. 2554 นายจักรกฤษณ์  อัมพุช   ย่ืนเรื่องขอปรับวุฒิต่องานการเจ้าหน้าที่  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2 วันที่  20  เมษายน พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งเรื่องขออนุมัติปรับวุฒิมายังโครงการจัดต้ัง

กองการเจ้าหน้าที่     
3 วันที่  21  มิถนุายน พ.ศ. 2554 โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ขอเอกสารเพิ่มเติมจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่  แบบประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา  
สําเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์  สําเนาการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์  
สําเนาแผนการศึกษาหรือหลกัสูตรการศึกษา  เพื่อใช้ประกอบการ
ส่งเรื่องพิจารณาคุณวุฒิ   

4 วันที่  29  มิถนุายน พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้โครงการจัดต้ังกอง 
การเจ้าหน้าที่ 

5 วันที่  12  กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ส่งเรื่องใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ   

6 วันที่  22  กันยายน พ.ศ. 2554 โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ได้รับผลการพิจารณาคุณวุฒิ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

เอกสารประกอบการประชมุ 
1. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0529.8/1975  ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554  เรื่อง   

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขอปรับวุฒิการศึกษา 
2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/12357  ลงวันที่  19   

กันยายน พ.ศ. 2554 
3. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 
 

5.3 การเปลี่ยนตําแหน่งและตัดโอนตําแหนง่ลกูจ้างประจาํ 
 

ด้วย คณะวิทยาศาสตร ์ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการมหาวิทยาลัยกําหนด  
พร้อมส่งผลการประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อน
ระดับช้ันงานของลูกจ้างประจํา  จาก  ระดบั 1 เปน็ ระดบั 4 จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นายศรชัย  สามสี  สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ 
จาก กลุ่มสนับสนุน ตําแหน่งพนักงานห้องทดลอง ระดับ 1 ค่าจ้าง 14,030 บาท 
เป็น กลุม่สนับสนุน ตําแหน่งพนักงานประจําห้องปฏิบัติการ ระดับ 4 ค่าจ้าง  
     14,300 บาท ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 

/2. นางนงลักษณ์...   
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2. นางนงลักษณ ์ หอมหวล  สังกัดภาควิชาเคมี 

จาก กลุ่มสนับสนุน ตําแหน่งพนักงานห้องทดลอง ระดับ 1 ค่าจ้าง 12,090 บาท 
เป็น กลุม่สนับสนุน ตําแหน่งพนักงานประจําห้องปฏิบัติการ ระดับ 4 ค่าจ้าง  
     12,240  บาท    

        และขอตัดโอนไปสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 14  
มิถุนายน พ.ศ. 2554 

3. นายประจักกิจ  ระวี  สังกัดสํานักงานเลขานุการ 
จาก กลุม่งานบริการพื้นฐาน ตําแหน่งพนกังานสถานที ่ระดบั 1 ค่าจ้าง 12,090 บาท 
เป็น กลุม่สนับสนุน ตําแหน่งพนักงานประจําห้องปฏิบัติการ ระดับ 4 ค่าจ้าง  
     12,240 บาท 

              และขอตัดโอนไปสังกัดภาควิชาเคมี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ.2554 
 

       ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดกรณีการปรับระดับช้ันงานและการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุม่งานของ
ลูกจ้างประจําระดับ 1 – 3 หรือระดับ 3/หัวหน้า 

 
    การดําเนินงานของมหาวทิยาลัย 
    ในการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่ม

งาน/การเลื่อนระดับ  ดังนี้ 
1. กรณีการปรับระดับช้ันงานและการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุม่งานของ 

ลูกจ้างประจําระดับ 1 – 3 หรือระดับ 3  มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแล้ว ซึ่งได้แจ้งเวียนให้
คณะ/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติแล้ว   

สําหรบักรณีการปรบัระดบัชัน้ 4 หรือระดบั 4/หัวหน้า มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนนิการไว้   

2. อ้างถึงหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2553 ได้จัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ก.พ.ได้จัดระบบตําแหน่งตามลักษณะงานและกําหนด
ระดับช้ันของตําแหน่งในแต่ละกลุ่มงานลูกจา้งประจําของส่วนราชการ กลุ่มสนับสนุน ไว้ดังนี้ 
   “ระดบั 4 หรอื ระดับ 4/หัวหน้างาน เป็นตําแหน่งที่มีประสบการณ์และความ
ชํานาญงานสงูมาก หรือเปน็ตําแหนง่หัวหน้างาน” และกรณีแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหนง่ใหม่ให้ดําเนนิการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

3. อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83  ลงวันที่  17 สิงหาคม  2554 
“กรณีตําแหนง่ที่มีระดับ 4 หรือระดับ 4/หัวหน้า ซึ่งกระทรวงการคลงักําหนดให้ผูท้ี่ได้รับการแตง่ตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งดังกลา่วต้องเปน็ผู้ทีผ่่านการประเมินนั้น สําหรบัหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ส่วนราชการสามารถ
ได้ตามความจาํเปน็และเหมาะสมของแต่ละตําแหน่ง เชน่ ให้จัดสง่ผลงานเด่นหรือผลงานสาํคญั หรือวิธีอื่นๆ 
ตามที่เหน็สมควร   
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนสายงาน(ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับช้ันงาน และการตัดโอน 

อัตราของลูกจ้างประจํา จาก ระดับ 1 เปน็ ระดับ 4 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ราย   
/2. พิจารณา... 
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  2.   พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีตําแหน่งที่มีระดับ 4 หรือระดับ 4/หัวหน้า  
ในประเด็น ดังนี้ 
  2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  2.2 แบบประเมิน ผลงาน 
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83  ลงวันที่  17 สิงหาคม  2554 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับที่ 

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
มติที่ประชุม  เพื่อให้การพิจารณากรณีการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตาํแหนง่) และกลุ่มงาน/การเลื่อน
ระดับชัน้งานของลูกจ้างประจํา จาก ระดบั 1 เป็น ระดบั 4 เป็นไปอยา่งถูกต้องตามระเบยีบที่กําหนด ที่
ประชุมมีมติเหน็ชอบ ดังนี ้

1. ให้โครงการจดัต้ังกองการเจ้าหนา้ที่ ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เปลีย่นตาํแหน่ง และกลุ่มงาน และการปรับระดบัชั้นงานของลูกจ้างประจํา กรณีตําแหน่งที่มีระดับ 4 หรือ
ระดับ 4/หัวหน้า แล้วนาํเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 

2. แจ้งคณะวิทยาศาสตรพ์ิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง่และระดับชั้นงานของ 
ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 รายข้างตน้  

 

 
5.4  ขออนุมัติจ้างต่อบุคคลที่มีอายุ 60 ปขีึ้นไป เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อ 
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  อนุมัติการจ้าง นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป เพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งคณบดีและอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 
50,550.-บาท จากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2554  นั้น  

คณะบริหารศาสตร์  จึงขออนมุัติจ้างต่อ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555  โดยขออนุมัติจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 
50,550.-บาท จากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์  

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างต่อ  
นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2555  โดยขออนุมัติจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 50,550.-บาท จากเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีว่าด้วยการจา้งบุคคลท่ีมอีายุ 60 ปีขึ้นไป  
เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549   
       ข้อ 4  การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อ
อายุครบ 60 ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติตําแหน่งและค่าจ้าง และทาํสัญญาจ้าง 
คราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี 

/ข้อ 6 หน่วยงาน... 
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       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 
เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        ข้อ 5  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน 

1) จ้างเพื่อดํารงตําแหน่งบริหาร หรือทําหน้าทีส่อนและหรือวิจัย ตาม
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 

2) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย 
3) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมี

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

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 

6) ข้อ 6 อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน 
แต่ทั้งนี้ไม่เกินเงินเดือนหรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุ
ราชการหรือออกจากงานหรือตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กําหนดเป็นรายๆไป 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ   

 
 

5.5  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2551  มมีติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์
ภูมิภาค โดยให้เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น 

   ที่ผ่านมาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดําเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
แพทย์ภูมิภาคเฉพาะอาจารย์ที่เป็นแพทย์เทา่นั้น ต่อมาได้สอบถามข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจา่ยค่าตอบแทนแพทย์ภูมิภาคให้แก่อาจารย์ประจําภาควิชาคลินิก และปรีคลินกิ ที่ทํา
หน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ สงักัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 1  
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายค่าตอบแทน
อาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคให้อาจารย์ที่ดําเนินการสอนในกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ทุกท่าน จํานวน 
2,500 บาท เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการจา่ยค่าตอบแทน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วมีเพียงพอในการ
เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยใช้เงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

/เอกสาร… 
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เอกสารประกอบการประชมุ 
  1. หนังสือคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ศธ 0514.7/788 ลงวันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2554 เรือ่ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณแพทยส์่วนภูมิภาค 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2526 
  สาระสาํคญั 
  2.1 อาจารย์แพทย์ หมายความว่า อาจารย์ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทําการ
สอนนกัศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาคท้ังในระดับปรีคลินิก และคลินิคในมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัดอยู่    
  2.2 ผู้มีสทิธิได้รับเงินสมนาคุณ ต้องอยู่ในเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันแล้วมีภาระงานโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 หน่วยภาระต่อสัปดาห์ ดังนี้ 
       1) มีช่ัวโมงสอนตามเวลาที่ระบุไว้ในตารางสอนของภาควิชา 
       2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ตรวจรักษาผู้ป่วย 
        3) มีผลงานวิจัยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวทิยาลัย หรือหน่วยงานวิจัยของชาติที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือมีผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ 
       4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหาร ในกรณีที่มิได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการปฏิบัติงาน 
  2.3  เงินสมนาคุณอัตราเดือนละ 2,500 บาทต่อคน 
  กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานครบตามหลักเกณฑ์ในเดือนใด ไม่มีสทิธิได้รับเงินสมนาคุณในเดือนนั้น 
   

  3. หนังสือโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย ที่ ศธ 0529.1.10/270 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 
เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ภูมภิาค  
  สาระสาํคญั 

1.1 อาจารย์ ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสงักัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีสิทธิได้รับเงิน 
สมนาคุณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. 2526 เนื่องจากปัจจุบันได้มีการบรรจุและแต่งต้ังพนักงานให้ปฏิบัติงานทดแทนการบรรจุข้าราชการ 

1.2 การจ่ายเงินสมนาคุณนี้ จ่ายให้เฉพาะอาจารย์ที่จบสาขาแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การ 
เบิกจ่ายกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความชัดเจน เรียบร้อยและถูกต้อง เห็นควรหารือไปยังกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ออกระเบียบดังกล่าว 

1.3 การจ่ายเงินสมนาคุณจากหมวดเงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี ่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2526 
กําหนด หากจ่ายเงินนอกเหนือจากหลักเกณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อน 

1.4 การจ่ายเงินสมนาคุณจากหมวดเงินรายได้ สามารถจ่ายได้โดยอาศัยมติที่ประชุม ก.บ.บ. และ 
คําสั่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เห็นควรเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ออกเป็นประกาศหลักเกณฑต่์อไป 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมัุติการจ่ายคา่ตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค โดยใช้เงนิรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ ไปพลางก่อน และหากวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ์ ประสงค์จะใช้งบประมาณหมวดเงนิอดุหนุนการผลติแพทย์เพิ่ม ให้หารือกระทรวงการคลัง 
และเพิ่มเติมประเดน็คณุสมบัติของผู้ได้รับเงินค่าตอบแทนว่าเฉพาะอาจารย์ทีส่ังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร ์

/หรือไม่... 
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หรือไม่ และมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยรองรับตามข้อบังคบั
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 14 และข้อ 25 
   อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าผู้มีสทิธิได้รับเงินสมนาคณุ ควรมีภาระงานตามที่
ระเบยีบกระทรวงการคลังกําหนด 
 
 
 

   5.6  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการทดลอง 
ปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่  
27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ซึง่
มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น “มติ (2) ข้อ 21 วรรคสอง 
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาไว้ในข้อบังคับ โดย
ไม่ต้องทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยในภายหลัง ทั้งนี้อาจกําหนดให้ขยายระยะเวลา ครั้งละ 6 เดือน และขยายได้
ไม่เกิน 1 ปี” เหตุผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการการทดลองปฏิบัติงาน ตาม
แนวปฏิบัติมาตรฐานของหน่วยราชการอื่น เช่น สํานักงาน ก.พ. พบว่า มีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะสม
ที่จะเขียนไว้ในข้อบังคับ แต่ควรจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอขอทบทวนมติสภา
มหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อให้คงสาระของ ข้อ 21 ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ไว้ดังเดิม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเร่งรัดการจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ต่อไป 
   บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แล้ว และมหาวิทยาลยัได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการทดลองปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี ้

1. ระยะเวลาการประเมนิทดลองปฏิบัติงาน 
-  6 เดือน กรณีตําแหน่งใดมีลักษณะงานพิเศษจําเป็นต้องกําหนดระยะเวลามากกว่า 6  

เดือนก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี 
-  กรณีที่มีเหตผุลความจําเป็นไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ 

กําหนด ให้ขยายเวลาได้ ครั้งละ 3 เดือน ไมเ่กิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานและเวลาที่ขยายแล้วต้อง
ไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณีตําแหน่งที่มีลักษณะงานพิเศษ ต้องไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน 

2. การนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
2.1 นับใหม่ กรณย้ีายไปดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงาน หรือย้ายไปดํารง

ตําแหน่งต่างประเภท 
2.2 นับต่อเนื่อง   
2.2.1 กรณีดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน 
2.2.2 การย้ายไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกันต่างสายงาน แต่ภารกิจ/งาน และ

เป้าหมายในการปฏิบัติงานของตําแหน่งใหม่ใกล้เคียงหรือไมแ่ตกต่างจากตําแหน่งเดิม 
2.2.3 การออกจากงานไปรับราชการทหารแล้วมหาวิทยาลัยรับบรรจุและแต่งต้ังให้กลับเข้า

ปฏิบัติงานตําแหน่งเดิม 
/3. หน้าที…่ 



-16- 
 

 
3. หน้าทีผู่้บงัคับบัญชา 
3.1 กํากับดูแลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย ภารกิจ 

งาน หรือกิจกรรม และเป้าหมายในการปฏิบัติที่คาดหวัง และชี้แจงใหผู้ท้ดลองปฏิบัติงาน
ทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และ
เกณฑ์การประเมิน 

3.2 กําหนดผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน มากกว่า 1 คน หรืออาจเพิ่มหรือลดได้ตามความ
เหมาะสม 

4. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน 
1. องคป์ระกอบการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

ก) ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏิบัติงาน ซึง่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
    1. ความสามารถในการเรยีนรู้งาน 
     2. ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
    3. ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
ข) พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏบิัติงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1. ความประพฤต ิ
2. ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. การรักษาวินัย 

       สัดส่วนคะแนน คะแนนผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคะแนน 
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50 : 50 

       เกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนในแตล่ะสว่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  2. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมนิฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอีกจาํนวนไม่น้อยกว่า 2 คน  
  - คณะกรรมการควรเป็นที่ผู้รับรู้หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน  
  - กรณีที่มีเหตผุลความจําเป็น อาจแต่งต้ังกรรมการจากบุคลากรภายนอกส่วนงานต้นสังกัด
ของผู้ทดลองปฏิบัติงานก็ได้ 

- อาจแต่งต้ังกรรมการหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ หรือแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการเพิ่มอีก 1 คนก็ได้ 

- อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิทดลองปฏิบัติงาน  
3. การประเมินทดลองปฏิบติังาน ให้คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการประเมินอย่างน้อย  

2 ครั้ง โดยครั้งแรกให้ประเมนิเพื่อทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน และครั้งที่ 2 ให้ประเมินเมื่อ 
ปฏิบัติงานมาแล้ว 6 เดือน 
       กรณมีีความจําเป็นต้องขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน ให้เสนออธิการบดี/ผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย เพื่อขออนุมัติขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน โดยการขยายต้อง
ดําเนินการก่อนสิ้นสดุระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
       ให้คณะกรรมการฯ ประเมินรายงานผลต่ออธิการบดี/ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อออกคําสั่ง
ให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานปฏิบัติงานต่อไปกรณีประเมินอยู่ในเกณฑ์ผ่าน หรอืให้ออกจากงานกรณีประเมินอยู่ในเกณฑ์
ไม่ผ่าน 

/รองอธิการบดี... 
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  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้ 
1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการทดลองปฏิบัติงาน 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. ร่างแบบฟอร์มการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

2.1 ร่างแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน 
2.2 ร่างแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
2.3 ร่างแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 

  3. ร่างคําสั่งที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
      3.1 ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
      3.2 ร่างคําสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึง่มีผลการทดลองปฏิบัติงานผ่านตามมาตรฐานที่
กําหนดปฏิบัติงานต่อไป 
      3.3 ร่างคําสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานเพราะผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ผ่าน
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการทดลองปฏิบัติงาน 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ร่างแบบฟอร์มการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
2.1 ร่างแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน 
2.2 ร่างแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
2.3 ร่างแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 

  3. ร่างคําสั่งที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
      3.1 ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
      3.2 ร่างคําสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึง่มีผลการทดลองปฏิบัติงานผ่านตามมาตรฐานที่
กําหนดปฏิบัติงานต่อไป 
      3.3 ร่างคําสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานเพราะผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ผ่าน
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดงันี ้

1. การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ให้ถือเป็นการประเมินเพื่อจ้างต่อครั้งที่ 2 ด้วย 
2. อาจจะมีการปรับระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานใหม่ ให้สอดคล้องกบั 

ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้างครัง้แรก เช่น ประเภทวชิาการ ตําแหน่งอาจารย์ อาจจะต้องกําหนดว่าเป็น
ตําแหน่งที่มีลกัษณะพเิศษ โดยอาจารย์ทดลองปฏิบัติงาน 1 ป ี

3. ในประกาศใหกํ้าหนด “สายวิชาการต้องทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ภาค 
การศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน” 

4. เห็นควรให้แยกแบบฟอร์มความเห็นของผูดู้แลการปฏิบติังานและผูบ้ังคับบญัชา  
ออกจากแบบฟอร์มการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ  

5. ผู้ควบคุมและผู้บังคับบญัชาอาจจะถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินได้ด้วย 
/6. เหน็ควร… 
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6. เห็นควรกําหนดค่าคะแนนยอ่ยในแต่ละหัวข้อ  
7. ปรับข้อความ/ชื่อ ในแบบฟอร์มให้สอดคล้องกัน 
8. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏบิัติงาน ให้นาํสมรรถนะหลกั (Core competency)  

5 ด้าน ของ ก.พ. มาใชใ้นการประเมนิ 
9. ในส่วนการสรปุผลการทดลองปฏิบัติงาน  กรณีผ่านการประเมนิและให้ 

ปฏิบัติงานต่อไป ควรจะปรบัเปน็ “ต่อสญัญาจ้างกี่....ปี” 
ภายหลังจากคณะกรรมการมีความคดิเหน็ ที่ประชุมมีมติให้คณะ/หน่วยงานนาํไป 

พิจารณาแล้วเสนอความคิดเห็น เพื่อเสนอที่ประชุมในคราวหน้า 
   อนึ่ง ที่ประชุมมีเห็นควรเพิ่มเติมว่าอาจมีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อพจิารณา
กฎหมายลูกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลสาํหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 
 
   6.1 การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยของคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการท่ีพักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการประชุม
พิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยในอาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ 1 – 5 โดยได้จัดสรรที่พักอาศัยในอาคารชุดที่พักอาศัย 
หลังที่ 1 – 4 จํานวน 10 ห้อง และอาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ 5 จํานวน 17 ห้อง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
จัดสรรที่พักอาศัยให้บุคลากรผู้ย่ืนความประสงค์เข้าพักอาศัยตามจํานวนห้องที่ว่าง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
การคิดคะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจัดสรรที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2551    

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการจัดสรรที่พัก 
อาศัย ดังนี้ 

1. อาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ 1-4  จํานวน 10 ห้อง แบ่งเป็น อาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ 1 จํานวน 5 หอ้ง 
หลังที่ 2 จํานวน 1 ห้อง หลังที่ 3 จํานวน 3 ห้อง และหลังที่ 4 จํานวน 1 ห้อง 

 

ลําดับ 
หมายเลข 
ห้องพัก 

แฟลต รายชื่อผู้ได้รับจัดสรร คะแนน สังกัด หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

  นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสด์ิ 
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศิลามน 
นางสาววิริญญา ชูราษี 
นางสาวปวีณา คําพุกกะ 
นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ์ 
นายสุขวิทย์ โสภาพล 
ว่าที่ ร.ต.เชาวนันท์ ทะนอก 
นางสาวณัชชา อักษรศร ี
นางอภินันท์ สงเคราะห์ 
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ 

22.332 
22.296 
12.290 
12.264 
12.260 
12.252 
11.910 
11.836 
11.815 
11.575 

สํานักวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการ 
บริหารศาสตร์ 
บริหารศาสตร์ 
บริหารศาสตร์ 
บริหารศาสตร์ 
ศิลปศาสตร ์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ 
ศิลปศาสตร ์
สํานักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการ
มีมติให้ผูม้ี
รายชื่อได้รับ
การจัดสรร 
จับฉลากเลือก
ห้องพักอาศัย 

/2. อาคารชุด... 
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2. อาคารชุดที่พักอาศัยหลังที่ 5 จํานวน 17 ห้อง 

ลําดับ 
รอบการ
จัดสรร 

หมายเลข 
ห้องพัก 

รายชื่อผู้ได้รับจัดสรร คะแนน สังกัด หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

30 พ.ย. 
2553 

 นางสาวจันทรพร ทองเอกแก้ว 
นางรตี โบจรัส 
นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล 
นางสาววรรณภา ชํานาญกิจ 

15.457 
14.584 
14.548 
14.372 

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ 
ศิลปศาสตร ์

คณะกรรมการ
มีมติให้ผูม้ี
รายชื่อได้รับ
การจัดสรรจับ
ฉลากเลือก

ห้องพักอาศัย 

5 
6 
7 
8 

31 มี.ค. 
2554 

 นายโสพล บุตรงาม 
นางสาวสุกัญญา คลังสินศิรกุิล 
นายแสวง วัชระธนกิจ 
นายศุภฤกษ์ จนัทร์จรัสจิตต์ 

20.340 
13.928 
13.769 
13.423 

วิทยาศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

31 ก.ค. 
2554 

 นายฉัตรภูมิ วิรัตน์จันทร ์
นายสุวัฒน์ ผาบจันดา 
นางสาวสิริวงษ์ หงส์สวรรค ์
นายนันทวัฒน์ วีระยุทธ 
นางสาวอัญชลี สําเภา 
นางสาวเสาวนีย์ ตรีรัตน์ 
นางสาวนงคราญ สระโสม 
นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ 

18.374 
16.297 
13.401 
13.214 
12.802 
12.621 
12.614 
12.565 

วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ศิลปศาสตร ์
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ศิลปศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ 
ศิลปศาสตร ์

17   นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ 12.543 เภสัชศาสตร์  
 
   ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสํารองห้องพักในอาคารชุดที่พักอาศัย หลังที ่ 
1 – 4 จํานวน 9 ห้อง เพื่อรองรับนักเรียนทุนที่จะกลับเข้ามารายงานตัวในช่วงปีงบประมาณ 2555 จํานวน 9 ห้อง 
แบ่งเป็น อาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ 1 จํานวน 1 ห้อง อาคารชุดที่พักอาศัย หลังที ่2 จาํนวน 1 ห้อง อาคารชุดที่
พักอาศัย หลังที่ 3 จํานวน 3 ห้อง และ อาคารชุดที่พักอาศัย หลังที ่4 จาํนวน 4 ห้อง 
   ในส่วนห้องว่างแต่มีสภาพทรุดโทรมตามระยะเวลาการใช้งาน คณะกรรมการฯ เห็นชอบ
ให้มีการแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับสมัครบุคลากรทีส่มัครใจจะทําการซ่อมแซมหอ้งพักที่ทรุดโทรมดังกล่าว
ข้างต้น โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว โดยจะถือเป็นการพิจารณาจัดสรรเป็นกรณีพิเศษ และเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจํากัด
ด้านงบประมาณในการซ่อมแซมที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย    
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
       6.2  รางวัลวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

   ด้วย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ขอใหม้หาวิทยาลัย 
เสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรบัรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร  
ประเทศไทย ครั้งที่ 18  ซึ่งในการดังกล่าว  กองกลาง  ได้แจ้งเวียนทุกคณะ/สํานัก/ หน่วยงาน พิจารณาและส่ง ให้
โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  รวบรวมนาํเสนอมูลนิธิโทเร ภายในวันที่  20  กันยายน พ.ศ.2554     

/บัดนี้... 
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   บัดนี้  ครบกําหนดดังกล่าว ไม่มีหน่วยงานใดเสนอชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ารับการ
คัดเลือก รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
   
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 
6.3  การทบทวนหลักเกณฑ์การขึ้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ตามหนังสือที่ ทม 2101.1.4/293 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ได้กําหนดแนวปฏิบัติ  

การขึ้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวได้ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานและประเมินปีแรกจะไม่มีการขึ้นค่าจ้าง หากมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

สามารถขึ้นค่าจ้างได้ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้าง 
2. ปฏิบัติงานและประเมินปีที่ 2 ขึ้นค่าจ้างได้ไม่เกิน ร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้าง 
3. ปฏิบัติงานและประเมินปีที่ 3 ขึ้นค่าจ้างได้ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งแบบบันทึกความเห็น 

ผู้บังคับบัญชาเพื่อขึ้นค่าจ้างและจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีบางหน่วยงานขึ้นค่าจ้างไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น คือ มีการขึ้นค่าจ้างเกินกว่าร้อยละของค่าจ้างจากที่กําหนดไว้ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมตามหนังสือที่ ทม 2101.1.4/293 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.  
2544 และให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาขึ้นค่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าจ้างทุกกรณี โดยไม่นําระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานก่อนประเมินมาเป็นเกณฑ์ 

2. ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมและให้หน่วยงานที่ขึ้นค่าจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปรับ 
ร้อยละของค่าจ้างใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. หนังสือที่ ทม 2101.1.4/293 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 เรื่องการขึ้นค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้และ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ตารางสรุปการขึ้นค่าจ้างของแต่ละหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

 
มติที่ประชุม  ยกเลิกหลักเกณฑ์ตามหนังสือที่ ทม 2101.1.4/293 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 
เรื่องการขึ้นค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับการเพิ่มค่าจ้าง ณ วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 นี้ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดิม และมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ยก
ร่างประกาศหลักเกณฑ์วิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
 
 

6.4 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา และเพิ่มค่าจ้าง 
พนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่ 22  
กันยายน พ.ศ. 2554  มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา  และการเพิ่ม
ค่าจ้างพนักงาน  ประจําปี  2554  ครั้งที่ 2  ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน 

/นําเสนอ... 
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นําเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ 0.075 ใช้สําหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการ
ทุกหน่วยงาน  และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การทํางานนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี  สําหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําให้สํานักงาน
อธิการบดีและสํานักวิทยบริการนําเสนอผู้ที่สมควรได้เลื่อน 1 ขั้นเพิ่มเติม โดยเรียงลําดับความสําคัญนั้น  โครงการ
จัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ และดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
1.1 วงเงิน 3% ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น  

เนื่องจากมีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ชํานาญการ/วิชาการ) และมีการแก้ไขเงินเดือนของผู้ที่รับโอน และ
อัตราข้าราชการที่มีผู้ครอง ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554  ลดลง  เนื่องจากมีข้าราชการแจ้งความประสงค์
ลาออกจากราชการ  ทําให้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554  คือ 

- จํานวนข้าราชการ    438 ราย 
- เงินเดือนรวม     11,921,130 บาท 
- วงเงิน 3%           357,633.90 บาท   
1.2 เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 
- ใช้ปัดเศษให้กับข้าราชการทุกหน่วยงานและจัดสรรให้กับข้าราชการผู้ที่ปฏิบัติงาน

เพื่อส่วนรวมด้านการสอบสวนข้อเท็จจริง  สอบสวนวินัย  ประกันคุณภาพ  และงานส่วนรวมอ่ืน ๆ  รวมจํานวน  
29  ราย 

1.3 สรุปวงเงนิและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.  
2554 

- วงเงิน 3%      357,633.90 บาท   
- ใช้เลื่อนเงินเดือนรวม  357,620.20 บาท 
- วงเงินคงเหลือรวม         13.70 บาท 

2. การเลื่อนขัน้คา่จ้างประจํา  และเพิ่มค่าจา้งพนักงาน 
- เลื่อนให้ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงานนําเสนอ 
- สําหรับลูกจ้างประจําผู้ที่ได้รับการเลื่อน  0.5  ขั้น มีจํานวน  15  ราย  และ 1 ขั้น 

99 ราย  (โควตา 2 ขั้นทั้งปี  17  ราย  ได้ 2 ขั้นทั้งปี 13 ราย) 
3. อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- มีคําสั่งให้เลื่อนเงนิเดือนข้าราชการ  เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา  และเพิ่มคา่จ้าง 
พนักงาน  ณ  1  ตุลาคม พ.ศ. 2554  แล้ว  และการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา  
และเพิ่มค่าจ้างพนักงาน  เป็นรายบุคคล (ลบั)   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/6.5  ขออนุมัติ... 
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รอบอัตรากําล
กัดสํานักวิทยบ

บลราชธานี ได้
กวิทยบริการ 
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/เดือน ตามป
ยอุบลราชธานี

จารณาอนุมัติก
.ศ. 2555  ตํา

รากําลังเดิม) 
55 
รากําลังขอปรั

นักงานมหาวิ
มีกรอบอัตรากํ
ชัว่คราวแทน 

 
จารย์ธนพรรณ
ยบริหารทรพัย
ยงานการประ

2555 จาก 

ายได้  ค่าจ้าง
55  จํานวน

นักงาน 
พ 1,500 บาท
กงาน 
นในภาพรวมที่

รปรับกรอบ
จารณาแล้ว มี
กวิทยบริการ
ประกาศสภา
นี พ.ศ. 2553

การปรับ
าแหน่ง

 

ับใหม่) 

วิทยาลัย 
กําลังใหม่ 
 

 
ณ  ธานี) 
ยากรมนุษย์ 
ะชุม 

 

ง
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ที่

บ
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ร
า
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ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   

11/2554   
 
 

                                                      
( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 

 

 
 


