
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่  10/2555 

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น  3  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ      
3. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายเรวัติ  ชัยราช  กรรมการ 
4. (แทน) คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี รังสีวจิิตรประภา กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ    กรรมการ  
8. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายกรุงไท  นพรัตน์ กรรมการ     
9. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
10. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
11.(แทน) รักษาราชการแทนคณบดี นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
     คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12. (แทน)ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวัสดิ์           กรรมการ      
13. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร กรรมการ 
14. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. คณบดีคณะบริหารศาสตร์  นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์         ติดราชการ 
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  นางสุรีย์  ธรรมิกบวร        ติดราชการ 
3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์      ติดราชการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา        ติดราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสหรัฐ  โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
2. นายตะวันฉาย  โพธิ์หอม รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยืนยง  บุคลากรช านาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง           บุคลากรปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.50 น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
ประธาน ขอเชิญคณะกรรมการร่วมรับฟังการชี้แจงมูลเหตุ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 
เทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 9/2555  

วันอังคารที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  ขออนุมัติย้ายและตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตามที่  คณะพยาบาลศาสตร์  ยินดีรับย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน 2 ราย คือ  นางสุฬดี  กิตติวรเวช  และนางนิชนันท์  สุรรณกูฎ  ต าแหน่งพยาบาลช านาญการพิเศษ  
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ให้ย้ายไดภ้ายใต้เงื่อนไขให้คณะพยาบาลศาสตร์ ทดแทนกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
ปัจจุบันกองแผนงานแจ้งจ านวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ อัตราใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์  มีจ านวน 8 อัตรา และบุคคลดังกล่าวข้างต้นยืนยัน ความประสงค์ยินดี
ปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง  การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอน
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553  ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
อนุญาตให้ทั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นไปช่วยราชการที่คณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554  และคณะพยาบาลศาสตร์ได้มอบหมายภาระงานด้านการสอนตามมาตรฐานต าแหน่งอาจารย์ให้บุคล
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 
 
 

/นางสุฬดี... 
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นางสุฬดี  กิตติวรเวช นางนิชนันท์  สุวรรณกูฏ 

ประจ าสาขาการพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพและ 
การบริหารการพยาบาล 

สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาการพยาบาล
พื้นฐานวิชาชีพและการบริหารการพยาบาล ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย  ค้นคว้าวิจยัทางวิชาการชั้นสงู  เป็นทีป่รึกษา
ของนิสิตนักศึกษาและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทะนบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และปฏิบัติหนา้ที่อืน่ที่เก่ียวข้อง  โดยปฏิบตัิ
ภารกิจตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ดังนี ้
ปีการศึกษา 2554 
1  สอนในรายวิชา  1801  211  การประเมินภาวะสุขภาพ  
2 (0-8-0) หัวข้อเรื่อง  การตรวจร่างกายระบบทรวงอก  
ปอด  หัวใจและหลอดเลือด   
     สอนภาคปฏบิัติ  จ านวน  16 ชั่วโมง 
 
 

ประจ าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 
สอนวิชาการและวชิาชีพในสาขาการพยาบาลตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย  ค้นคว้าวิจยัทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเปน็ที่
ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางดา้นวชิาการและกิจกรรม
นักศึกษา ให้บริการทางวชิาการและวิชาชีพแก่สงัคม ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้อง
โดยการปฏิบตัิภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังนี ้
ปีการศึกษา 2554 
1. สอนวิชาการและวิชาชีพในสาขาการพยาบาลตามที่ได้รบั
มอบหมายดังนี ้
1.1 วิชาส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ ทฤษฎีการสนับสนนุทาง
สังคมและการมีสว่นร่วมของชุมชน 
1.2 วิชาการพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน 1 หัวข้อ 
การพยาบาลครอบครัว 
1.3 คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบในรายวิชา สง่เสริม 
สุขภาพวิชาระบาดวิทยา วชิาการพยาบาลอนามัย 
ครอบครัวและชุมชน 1 
2. สอนในคลินิกและการนิเทศงานในสาขาการพยาบาลที่
ได้รับมอบหมายดงันี ้

ปีการศึกษา 2555   
1.สอนในรายวิชา 1801  203  โภชนาการและโภชนบ าบัด   
หัวข้อเรื่อง  ความปลอดภัยของอาหาร  และหัวข้อเรื่อง
แนวคิดร่วมสมัยด้านโภชนาการ 
2.สอนในรายวิชา  1801  211  การประเมินภาวะสุขภาพ 
หัวข้อเรื่อง  การตรวจร่างกายระบบทรวงอก  ปอด  หัวใจ
และหลอดเลือด   
3.สอนในรายวชิา 1801  216  การพยาบาลผูป้่วย 1  
หัวข้อเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  ขณะผ่าตัดและ
หลังการผ่าตัด 

2.1  วิชา Health  Assessment ในหัวข้อ การตรวจ
ประเมินร่างกายในวัยเด็ก  การตรวจประเมินในช่องท้อง 
และทรวงอก 
2.2  วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยครอบครัวและ 
ชุมชน 1 ในพื้นที่ต าบลเมืองศรีไคและบัววัด 
ปีการศึกษา 2555 
1.สอนในรายวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัดหัวข้ออาหารที่
เหมาะสมกับผูป้่วยที่มปีัญหาสุขภาพและอาหารดัดแปลง 
2.สอนในรายวิชาสถิติพืน้ฐานส าหรับพยาบาล  
3.สอนและนิเทศน์ในรายวชิาการพยาบาลขั้นพืน้ฐาน 
4.สอนในคลนิิกและนิเทศน์ในรายวิชา การพยาบาลอนามยั
ครอบครัวและชุมชน 1  
 

 
 

/ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
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  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. การย้าย : มติ อ.ก.ม.ครั้งที่  5/2535  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน พ.ศ.  2535 

  การย้ายข้าราชการ ท าได้ทุกกรณีเมื่อได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดทั้งสองฝ่าย และมอบ
อ านาจให้อธิการบดีด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอให้ อ.ก.ม.พิจารณาอนุมัติ 

2. การเปลี่ยนต าแหน่ง : มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 7/2548  เม่ือวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 
  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการ สาย ข/ ค เป็นสาย ก 
  1. คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียน
การสอนของคณะที่รับเข้า 
  2. ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะที่รับเข้าและเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
  3. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว ให้ทดลองการปฏิบัติหน้าที่
สอนไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษา 

4. คณะที่รับเข้าจะท าการประเมินหลังการทดลองปฏิบัติหน้าที่ เมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึง 
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาต่อไป   
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อ 
พิจารณา ดังนี้ 

1.  หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มีมตเิห็นชอบตามมติ อ.ก.ม.ดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว  
จึงขออนุมัติย้าย  นางสุฬดี  กิตติวรเวช  และนางนิชนันท์  สุรรณกูฎ ไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  
21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ให้ไปช่วยราชการ 

2. ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งตาม 
มติดังกล่าว มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 7/2548  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

 
เอกสารประกอบการประชุม     

1. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.14/497 ,  498  ลงวันที่  27  กันยายน  2554 เรื่อง การยืนยันความ 
ประสงค์การย้ายไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ของนางสุฬดี  กิตติวรเวช และ นางนิชนันท์  สุวรรณกูฏ  
     2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.4/961  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2554 
     3.  สรุปจ านวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ  เนื่องจากยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ต าแหน่ง จึงให้อนุโลมวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 เป็นการเฉพาะราย  และให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ท้ังนี้ คณะกรรมการ มี
ข้อสังเกตว่าคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทของบุคคลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับสาขาพยาบาลศาสตร์
หรือไม่ และตรงตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนดหรือไม่ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1   บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา  จ านวน 9 ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ  ดังนี้ 
   1.   คณะเภสัชศาสตร์    ขออนุมัติให้ 
 1.1  นายประสิทธิชัย  พูลผล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษา 
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนา 
การผลิตบัณฑิตคณะเภสัชสาสตร์  มีก าหนด  2  ปี  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม   
พ.ศ. 2557  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 
 1.2  นายศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษา
ระดับโท-เอก  สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน  (หลักสูตรนานาชาติ)  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้วยทุนส่วนตัว  มี
ก าหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  โดยได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาศึกษา   

  2.  คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้ 
 2.1  นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ลา

ศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด 3 ป ี
ตั้งแต่วันที่  7  มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2558  โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาศึกษา 

 2.2   นายธวัช  มณีผ่อง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ณ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด 3 ปี  
ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2558  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

  3.  คณะรัฐศาสตร์  ขออนุมัติให้   
  3.1  นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง
อาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์          
ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด  4  ปี  ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2559  โดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาศึกษา   

 3.2  นายชนะบูรณ์  อินทรพันธุ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  ลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด 4 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2559  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา   
  3.3  นายวรุตม์  อิงคถาวรวงศ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ด้วย
ทุนส่วนตัว มีก าหนด  4  ปี  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2559  โดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาศึกษา   

  4.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติให้ 
 4.1  นางสาวปิยนันท์  มีเวที  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษา

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์           
และการสาธารณสุข  มีก าหนด 3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

 
/นายสง่า… 

 
 



- 6 - 
 

 
 4.2  นายสง่า  ทับทิมหิน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ลาศึกษา

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีก าหนด 3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558  โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา 

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบ  ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  โดยอนุโลม 
       
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   4.2   บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

  1. คณะศิลปศาสตร์   ขออนุมัติให้   นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์   สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาไทศึกษา          
ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ด้วยทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์และทุนส่วนตัว  รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงาน  เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่วันที่  21  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555 

  2. คณะเภสัชศาสตร์  ขออนุมัติให้  นางศิศิรา  ดอนสมัคร  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์   ซ่ึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ณ  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น   ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์และทุนส่วนตัว  รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงาน  เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่วันที่  22  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555 

  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขออนุมัติให้  นายผดุง   กิจแสวง   ข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและอยู่ระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่วันที่  1  
มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ทั้งนี้  เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  
1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.  2554   
       
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.3 การจ้างพนักงาน... 
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4.3 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน  
4 ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.4  พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก 
   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก จ านวน  7 
ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ ดังนี้  
   คณะศิลปศาสตร์ 

1. นางสาวดาวเรือง  วิทยารัฐ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ต าแหน่ง 
อาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 24,310 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  
พ.ศ. 2555 เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน 

/คณะบริหารศาสตร์... 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศกึษา ต าแหน่งที่จ้าง เงินเดอืน 
ตั้งแต่วนัที ่

ต าแหน่ง/สังกัด เลขที ่ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ     

1 นางสาวยุวดี ปัรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ 137 
   

23,820   2 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2561 

     จิตต์โกศล สาขาวิชาการจดัการมรดกทาง ส านักงานเลขานกุาร     หมายเหตุ  อัตรานักเรียนทุน ชดใช้ทุน 

    สถาปัตยกรรมกับการทอ่งเที่ยว คณะศิลปศาสตร ์     ไม่น้อยกว่า 2,161 วัน 

  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร     

       

2 นายพลชาติ   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  นักวชิาการเงนิและบญัชีปฏิบัติการ 313 11,890  7 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

  หอมหวล สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ กองคลัง   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราข้าราชการ 

    จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานอธิการบด ี   ท่ีลาออก 
       

 เงินรายได้      

3 น.ส.ยุวด ี ศิลปศาสตรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 438 11,890   1 พฤษภาคม 2555 – 30 กันยายน 2555 

   ชูรัตน ์ สาขาสารสนเทศศาสตร ์ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที ่   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักงานอธิการบด ี    
       

 4 น.ส.ภาวิตา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 79 
    

11,890  1 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

     ก้อนด้วง สาขาการการจัดการโรงแรม กองแผนงาน   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราลาออก 

  และการท่องเที่ยว ส านักงานอธิการบด ี    
  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
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   คณะบริหารศาสตร์ 
2. นางสาวเปลวใจ  รักษวิณ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ 

บริหารศาสตร์ต าแหน่งอาจารย์  อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,925 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555  เพ่ือกลับภูมิล าเนา 
   คณะวิทยาศาสตร์ 

3. นายกวิชาติ  กระเตื้องงาน  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ 
วิทยาศาสตร์ ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,370 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
   คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. นางอุไร  ชนะกาญจน์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์  
ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 39,340 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพ่ือดูแลครอบครัว  

5. นางสาวไพลิน พิณทอง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์  
ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 19,600 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน 
   วิทยาเขตมุกดาหาร 

6. นายพิศาล  สุขพิทักษ์  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ต าแหน่ง 
อาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,170 บาท ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืน 
   ส านักงานอธิการบดี 

7. นายภูวนาถ  พรหมคุปต์  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนเดือนละ 14,420 ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.5  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับลูกจ้างประจ า 
ตามท่ี ก.พ. ได้ก าหนดการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1  

เมษายน พ.ศ. 2553  โดยจ าแนกต าแหน่งลูกจ้างประจ าเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 2) กลุ่มงาน
สนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้ง
ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจ า 
ไปด ารงต าแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการแล้ว นั้น 
   คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว  
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอที่ประชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และการ
เลื่อนระดับชั้นงาน  จ านวน  2  ราย  ดังนี้  
 

/1. การเปลี่ยนสายงาน… 
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1. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  จ านวน  1 ราย 
ล าดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
1 

คณะเภสัชศาสตร์ 
นางสมคิด สุพันทะมาด 

 
พนักงานประจ า
ห้องทดลอง 

 
1 

 
11,860 

 
พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ 

 
3 

 
11,920 

 
19 เมษายน 2555 

2. การเลื่อนระดับชั้นงาน  จ านวน  1 ราย 
ล าดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
 
  
1 

ส านักงานอธิการบดี 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
นายเถลิงศักดิ์  บุญมา 

 
 
 

พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป 

 
 
 
1 

 
 
 

13,310 

 
 

 
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 

19  มีนาคม 2555 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.6 การผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ.อ. ก าหนดหรือรับรองหน่วยจัด เพื่อ 
รับรองคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งเรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่ 0509(3)/6869 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แจ้งเวียนการตอบข้อหารือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  การผ่านการบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. ก าหนดหรือรับรองหน่วยจัด  เพื่อรับรอง
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ต าแหน่งอ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือ
เทียบเท่า / ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) ดังนี้ 

1) ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (นบม.)  หลักสูตรการ 
พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.)  หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดม 
ศึกษา (นบอ.) ที่ สกอ. เป็นผู้จัด  และหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล- 
สงคราม เป็นผู้จัด ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

2) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  จะต้องผ่านการอบรม 
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยจัด 
เท่านั้น   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพ่ือทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
   ส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 0509(3)/6869 ลงวันที่ 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
/4.7 ค่าตอบแทน... 
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       4.7  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

การได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  กรณีข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ระดับ 7 
ช านาญการ ได้เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ   เมื่อวันที่ 
21  กันยายน พ.ศ. 2553  (นับตั้งแต่เปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลใหม่)  จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนหรือไม่อย่างไร และหากได้รับจะได้รับตั้งแต่เมื่อใด 
   โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ตอบข้อหารือการได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอแก้ไข
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ (ฉบับที่..........) พ.ศ................ต่อกระทรวงการคลังพิจารณา  ดังนั้น การที่ข้าราชการจะมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนจะต้องรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลังก่อน ส าหรับสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะได้รับ ณ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ
พิเศษ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/8446  ลงวันที่  6 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ......             
   ตามท่ี ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
ครั้งที่ 3/2555   ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร แล้วนั้น 
   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555  ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ..... ทั้งนี้  โครงการจัดตั้งกองกฎหมายได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ...... 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555      

2) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ...... 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้ว
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป  ดังนี้ 

1. ข้อ 10 ให้ตัดข้อความ “หรือรักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่”  
2. ข้อ 14   

2.1 ปรับปรุงข้อความ ให้แยกการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการกองและ 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการของหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศการแบ่งส่วนราชการเดิม โดยให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด กับหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดย
แยกเป็นคนละวรรคให้ชัดเจน 

2.2 ให้เพิ่มข้อความ “โดยผ่านการประเมินตามกระบวนการ...” ท้ายข้อความ  
“....และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้” 

3. ข้อ 15  ปรับปรุงข้อความ กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการ ผู้รับ 
การประเมินมีสิทธิขอทบทวน ดังนี้ ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ขอทบทวนต่อ ก.บ.บ. และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 

4. ข้อ 16 การจ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการ ควรก าหนดในประกาศค่า 
เบี้ยประชุม ไม่ควรก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

5. ปรับภาษาในประกาศให้สอดคล้องกัน 
 

 
5.2  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

การสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
ด้วย ข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 บัญญัติว่า  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด  โดยค านึงถึงความเที่ยงธรรมและโอกาสที่บุคคลทั่วไปจะ
เข้ารับการคัดเลือก และประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ  ดังนั้น  เพ่ือให้การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก
มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นเกณฑ์กลางที่ใช้ในการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก  จึงเป็นการสมควรที่ต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  จึงยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ร่าง 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
การสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 

 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้ว
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป  ดังนี้ 

/1. ควรก าหนด… 
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1. ควรก าหนดค านิยามในประกาศ 
2. ให้ก าหนดชื่อของคณะกรรมการแต่ละชุด 
3. ก าหนดค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบเป็นอัตราเดียว คือ 50 บาท 
4. ให้ปรับข้อความในข้อ 22 
5. ให้ตัดข้อ 23 ค่าสมนาคุณของคณะกรรมการด าเนินการสอบให้เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอบ ออก 
6. ให้ปรับรูปแบบการเขียนเลขข้อ โดยให้ศึกษาการเขียนของคณะกรรมการกฤษฏีกา 

    
 

5.3  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระยะเวลาการจ้างพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ.... 

ด้วย ข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศระยะเวลาการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ข้อ 21 ก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่
เกิน 1 ปี และข้อ 27 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาการเพิ่มเงินเดือนประจ าปี 
การเลื่อนต าแหน่ง การต่อสัญญาจ้าง...ฯลฯ...    ดังนั้น  เพื่อให้การก าหนดระยะเวลาการจ้างพนักงานเป็นไปด้วย
ความชัดเจน  จึงเป็นการสมควรที่ต้องก าหนดระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  จึงยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณา ร่างร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 ข้อ 19  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ท าสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้
หน่วยงานที่จะจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน  
 ข้อ 20  ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 21 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 10 ให้ทดลองปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าไม่ผ่านการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ให้
ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับจนเสนออธิการบดีพิจารณา และสามารถสั่งให้ออกจากงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
ให้ครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 

 
/ข้อ 27… 
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ข้อ 27 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนประจ าปี 
การเลื่อนต าแหน่ง การต่อสัญญาจ้าง  ตลอดจนเพ่ือติดตาม ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
จัดให้มีการประเมิน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีก าหนดให้ประเมินปีละสองครั้งเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาการปฏิบัติงาน การเลื่อน
เงินเดือน การให้รางวัลประจ าปีและค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้รางวัลจูงใจและการบริหารงานบุคคลใน
เรื่องอ่ืน ๆ 

(2) การประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีตาม(1) ต่ ากว่าเป้าหมายหรือ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้งและส่วนงานได้ให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุง
แล้ว  แต่ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปียังต่ ากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยงาน      
ต้นสังกัดอาจเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งให้ออกจากงาน โดยถือว่ายุติสัญญาจ้าง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและ 
การออกค าสั่งให้ออกจากงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
2. ข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม    ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้ว
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป  ดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้ 
2.1 สัญญาที่หนึ่ง  คือ สัญญาประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
2.2 สัญญาที่สอง หลังผ่านประเมินทดลองปฏิบัติงาน ก าหนดให้จ้างไม่เกิน 2 ปี 
2.3 สัญญาที่สาม จ้างคราวละไม่เกิน 5 ปี จ านวน 2 ครั้ง 
2.4 จ้างจนถึงเกษียณอายุราชการ 

3. ให้ก าหนดค านิยามในประกาศ 
4. ให้เพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการจ้างให้ชัดเจน 

 
 
   5.4  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 
   สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้แก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ 

/ก าหนด… 
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ก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และให้หารือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
ส าหรับประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 มีมติให้ถอนเรื่อง นั้น 
    ในกรณีการยกร่างข้อบังคับฯ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ได้ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ
ตามมติดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรณีหารือการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ ได้หารือ
ทางโทรศัพท์กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา มีความเห็นว่า ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดในข้อบังคับฯ 
เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าว  มีผลบังคับท้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษของ
ข้าราชการ ต้องเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ดังนั้น จึงต้องก าหนดของพนักงานเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ ข้อบังคับได้เสนอ
โครงการจัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และอยู่ในระหว่างรอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
   ดังนั้น  เพื่อให้การแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าแหน่งประเภททั่วไป  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
และสภามหาวิทยาลัย ก าหนดในข้อบังคับฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ ก.บ.บ.เป็นผู้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  จึง
ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต าแหน่งประเภททั่วไป  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2555  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารประกอบการประชุม     

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2555 

2. สรุปสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ.ฯ   
 
 
มติที่ประชุม  เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ดังนั้น จึงมีมติให้คณะกรรมการ
น ากลับไปพิจารณา และให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอในการประชุมคราวต่อไป 
 
 

/5.5  การบริหาร... 
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5.5  การบริหารงบประมาณแผ่นดินคงเหลือในหมวดค่าจ้างชั่วคราว  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
(1) ตามแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เงินงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 ของทุกคณะ/วิทยาลัย จ านวนรวมทั้งสิ้น 7,742,900.- บาท จากการตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการจ้างฯ ดังกล่าว พบว่ามีงบประมาณคงเหลือจากแผนการจ้างฯ คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ จ านวน 1,004,280.- บาท 

(2) จากทีป่ระชุมระหว่างกองแผนงานและคณบดี/ผู้บริหารของคณะ/หน่วยงาน เมื่อ 
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้เห็นชอบให้เกลี่ยงบประมาณคงเหลือ จากข้อ (1) จ านวน 1,004,280.- บาท เป็น
ดังนี้ 

          (2.1) จัดสรรเพิ่มเติมให้คณะที่มีอัตราจ้างสูงกว่ากรอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
จ านวน 183,240.- บาท จ าแนกเป็น คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 71,280.- บาท, คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 
18,600.- บาท และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 93,360.- บาท 

              (2.2) จัดสรรเพิ่มเติมให้คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 821,040.- บาท เพื่อจ้างลูกจ้าง 
ชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 เพ่ิมเติม 

(3) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/461 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะ 
ศิลปศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบแผนการจ้างฯ เพิ่มเติม จ านวน 738,280.- บาท (จากกรอบที่จัดสรรเพ่ิมเติมตาม
ข้อ (2.2)) ท าให้คงเหลืองบประมาณ จ านวน 82,760.- บาท และตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.11/4066  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณคงเหลือหลังจากท าการจ้าง   
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จ านวน 120,000.- บาท ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่ายรวมทั้งสิ้น 202,760.- บาท 

(4) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 580/2555 เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราว        
ชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
กรณี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 26,660.- บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 319,920.- บาท ซึ่งเกิน
กว่าวงเงินที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรร ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบไว้ ในอัตรา 
ค่าจ้าง 26,660.- บาท/เดือน จ านวน 8.6 เดือน รวมเป็นเงิน 229,000.- บาท โดยวงเงินที่เกิน เท่ากับ 90,920.- 
บาท ซึ่งกองแผนงานได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณคงเหลือจากข้อ (3) สนับสนุนเพ่ิมเติมเท่ากับวงเงินที่เกิน 
ข้างต้น ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่าย ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 111,840.- บาท 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือ ในหมวดค่าจ้างชั่วคราว เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 111,840.- บาท ดังนี้ 

1. คงยอดงบประมาณคงเหลือดังกล่าว ไว้ในงบบุคลากรดังเดิม เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย 
ถัวเฉลี่ยกับงบบุคลากร ในส่วนเงินเดือนและค่าจ้างประจ าได้ 

2. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณคงเหลือดังกล่าว ไปเป็นงบด าเนินงาน ตามระเบียบว่า 
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ 25 

3. แนวทางอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
/เอกสารประกอบ…  
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เอกสารประกอบการประชุม 
1. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/162 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 
2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/490 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
คงเหลือในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2552 หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณร่ายจ่าย ข้อ 25  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใหค้งยอดงบประมาณคงเหลือดังกล่าว ไว้ในงบบุคลากร
ดังเดิมจนกว่าใกล้ถึงวันสิ้นงบประมาณ  หากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายด้านบุคลากร จึงให้โอนเงินไปใช้ใน
หมวดอื่น  

 
 

   5.6  ขออนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 เนื่องจากลาออกจากสถานศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์   ขออนุมัติให้  นายสุรสิทธิ์  สุทธิค าภา พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์    สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขา
ชีวเคมี  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนส่วนตัว  มีก าหนด  3  ปี  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2554  ถึงวันที่  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2555  เนื่องจากได้
ลาออกจากสถานศึกษา  เพื่อเตรียมตัวไปศึกษาต่อ  ณ  Tottori  University  ประเทศญี่ปุ่น  ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  
(Monbukagakusho 2012) ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2555  

ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
ภายในประเทศ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544  ก าหนดให้การอนุมัติให้กลับมาปฏิบัติราชการ
ก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา เป็นอ านาจของอธิการบดี  แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  ก าหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณีส าเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส าเร็จการศึกษาหรือสอบผ่าน
แล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไข วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้  นายสุรสิทธิ์  สุทธิค าภา  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2555  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ข้อ 18 วรรค 2 ในระหว่างการไปศึกษาหากทางราชการมีความ
ประสงค์จะให้ผู้ใดกลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับ
เข้าไปปฏิบัติราชการทันที  
 

/2.  คณะกรรมการ… 
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2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 
2554  ก าหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ  และพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีส าเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ใน
ระหว่างการขออนุมัติส าเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมี
หนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
เอกสารประกอบการประชุม   

- หนังสือคณะวิทยาศาสตร์  ที่ ศธ 0529.7.1.2/5800  ลงวันที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เรื่อง   
ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.7 ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งและเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อสอบแข่งขันเป็น  
พนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติให้ นางสาวพรรณณี  รอดแรงบุญ  ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขท่ี  278 อัตราเงินเดือน  28,420 บาท สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554  และคณะฯ ได้
ด าเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขา Agricultural  Science  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ปรากฏว่ามี
ผู้สมัครจ านวน 1 ราย แต่คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งทางสาขาวิชาไม่ตรงตามที่ก าหนด  นั้น 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาความจ าเป็นของหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยังขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนสาขานี้  โดยปัจจุบัน 
ภาควิชามีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาอาชีวอนามัย จ านวน 4 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนในวิชาสาขาและวิชาศึกษาทั่วไป (ปรากฏตามตารางแสดงค่า FTES)  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จึงมีมติเห็นชอบการ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขที่  278 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จาก 
“ปริญญาเอก สาขา  Agricultural  Science” เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย” 
คณะวิทยาศาสตร์  จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุ และเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งเลขท่ี   

278 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ต าแหน่งเลขท่ี  278  สังกัดภาควิชา 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จาก “ปริญญาเอก สาขา  Agricultural  Science” เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขา        
ชีวอนามัยและความปลอดภัย”  

/3. ขออนุมัติ… 
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3. ขออนุมัติเปดิสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญา 
โทหรือเอก สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. หนังสือที่ ศธ 0529.7.1.2/6651 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่องขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งฯ 
2. ตารางแสดงค่า FTES ขออาจารย์ประจ าในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2554 
3. สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตร โท-เอก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่ใกล้เคียงใน

ประเทศไทย 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
อนึ่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากรณีคณบดีคณะ 

พยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอคงกรอบอัตราดังกล่าวข้างต้นไว้เพื่อรับโอนข้าราชการ และจะทดแทนอัตรา
พนักงานเงินงบประมาณให้คณะวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ไม่ขัดข้อง  ที่ประชุมจึงมีมติให้ คณะ 
พยาบาลศาสตร์ ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแจ้งสาขาที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อตัดโอนมาพร้อม
ด้วย โดยให้น าเสนอคณะกรรมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป   
 
 

5.8 ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ตามท่ี วิทยาเขตมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ เพื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 17 อัตรา โดยแบ่งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จ านวน 16 อัตรา และเงินรายได้ จ านวน 1 อัตรา ซึ่งวิทยาเขตฯ ได้บริหารอัตรา
ต าแหน่งอาจารย์ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อย่างน้อยหลักสูตรละ 5 คน  
 

หลักสตูร 
จ านวนกรอบอัตราทีไ่ดร้ับจัดสรร จ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนกรอบว่าง 

หมายเหต ุ
เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินงบประมาณ เงินรายได ้ เงินงบประมาณ เงินรายได ้

สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

4 1 3 - 1 1 - กรอบว่างเงิน
งบประมาณอยู่
ระหว่างการสรรหา 
-อยู่ระหว่างขออนุมัติ
ลาออก 1 ราย 

สาขาการ
จัดการทั่วไป 

7 - 5 - 2 - -แบ่งเป็นสาขาการ
จัดการทั่วไป(เลขท่ี 
273) และสาขา
ภาษาอังกฤษ 

สาขาการบญัชี 5 - 5 - - -  
 

วิทยาเขตฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า สาขาการจัดการทั่วไปมีจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไป 
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และเพ่ือมิให้กระทบกับเงินรายได้  จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขท่ี 273 จาก “สาขาการจัดการทั่วไป”  เป็น “สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

/รองอธิการบดี...  
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณา  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุต าแหน่งอาจารย์  เลขที่ 273 จาก “สาขาการ 

จัดการทั่วไป”  เป็น “สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
2. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. หนังสือที่ ศธ 0529.5.2/616 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. ข้อมูลอัตราต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
3. จ านวนนักศึกษาในภาพรวม และแยกตามสาขาวิชา 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.9 ขอหารือการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 
   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยใช้เงินรายได้คณะ  ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เรือโทสมญา  ภูนะยา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอ
หารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการว่า เบิกจ่ายจากเงินหมวดอะไร  และเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
เดือนละเท่าไหร่ 
   โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแล้ว 
จึงขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ประวัติการท างาน 
1.1 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544  
1.2 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2551  
1.3 ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 อัตราค่าจ้าง 13,503 บาท  

สวัสดิการ 7,420 บาท รวมต่อเดือน 20,923 บาท        
2. อัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ  

2.1 อัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตาม 
ข้อบังคับเดิมอ้างถึงมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2546  
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 

  -  อัตรา 3,500 บาทต่อเดือน 
  -  อัตรา 5,600 บาทต่อเดือนเมื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 3 ปี 

การเบิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายเดียวกันกับที่จ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน 
/2.2 อัตราการจ่ายเงิน… 
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2.2  อัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตาม 

ข้อบังคับใหม่ 
อ้างถึงมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2555 มีมติเห็นชอบใน 

หลักการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนเทียบเคียงกับ
ข้าราชการ แต่เนื่องจากการได้รับเงินประจ าต าแหน่งจะต้องพิจารณาอัตราเงินเดือนด้วย ....ฯลฯ ... ที่ประชุมจึงมี
มติให้แต่งตั้งคณะท างาน โดยมีตัวแทนจากแต่ละคณะเพ่ือพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานมานาน โดยมีอัตราเงินเดือนกับสัดส่วนเงินสวัสดิการไม่ต่ ากว่า 1.4 ส าหรับสายวิชาการ และ 1.3 
ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจากเงินเดือน 

2.3  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของ ผศ.ร.ท.สมญา  ภูนะยา 
 - อัตรา 3,500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551– 30 เมษายน  

พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาเบิกจ่าย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วประมาณ 1 ปี  5 เดือน  
3. สถานที่ปฏิบัติและผลงานทางวิชาการภายหลังจากลาออกจากมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี 
3.1  สถานที่ปฏิบัติงานภายหลังจากลาออกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2553 
     - ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สยาม 
        3.2  ภาระงานและผลงานทางวิชาการ 

           - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2  
(ที่ ศธ 0529.8.4/พิเศษ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 

 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอหารือและขอเสนอแนวทางการ 

ด าเนินงานเรื่องการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการของ ผศ.ร.ท.สมญา  ภูนะยา ดังนี้ 
1. กรณีขอหารือว่าจะเบิกจ่ายเงินหมวดอะไร 

- ตอบข้อหารือว่า จ่ายเงินเดือนจากหมวดเงินใด ให้เบิกจ่ายจากหมวดเงินนั้น  
ซึ่งกรณีบุคคลดังกล่าวใช้เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. อัตราการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งเดือนละเท่าไหร่ ขอเสนอแนวทางการ 
พิจารณา ดังนี้ 

2.1 หากที่ประชุมเห็นชอบให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง บุคคลดังกล่าวจะ 
ได้รับในอัตรา 5,600 บาท ตั้งแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้ (ซึ่งครบ 3 ปีวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2554) 

2.2 หากที่ประชุมไม่เห็นชอบให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง บุคคลดังกล่าวจะ 
ได้รับในอัตรา 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปจนครบ 1 ปี 7 เดือน ถึงจะได้รับเดือน 
5,600 บาท/เดือน  
  ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นประการใด  จะได้แจ้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบเพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
1. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.8.1/2554 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.8.4/พิเศษ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาจากเอกสารประกอบการประชุม พบว่าบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติ
หน้าที่ทางวิชาการ ทั้งงานสอนและงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เทียบได้ในสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงมีมติเห็นชอบให้นับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อเนื่อง และให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 5,600 บาทต่อ
เดือน 
 
 

5.10 ขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการเฉพาะราย 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง 

 
 

6.1 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิม 

   ตามท่ีปรับระบบบริหารงานบุคคล  จากระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบ
เอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน  และ ก.พ.อ.ได้ประกาศมาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553   เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 22  ธันวาคม พ.ศ.  2553  ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ.ฉบับดังกล่าวได้
ก าหนดประเภทและจ านวนของผลงาน  ที่ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น โดยเริ่มใช้ปฏิบัติทันที เป็นผล
ท าให้อาจมีผลกระทบต่อข้าราชการที่ได้ผลิตผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมและอยู่ระหว่างจะเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้น  ดังนั้น เพ่ือมิให้ข้าราชการได้รับผลกระทบทางลบและเสียโอกาสในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึน้ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล  ก.พ.อ. จึงมีมติก าหนดแนวปฏิบัติให้มีช่วงระยะเวลา
ผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่แต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้เดิมไปพลางก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 
21  ธันวาคม พ.ศ. 2554  นั้น 
   ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2555  เพ่ือแจ้งมติ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือเป็นการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  จึงมีมติเห็นชอบขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิมไป
พลางก่อนจนถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2555  ส าหรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนั้น  
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ  และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านทราบ 
   

เอกสารประกอบการประชุม 
- หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(2)/ว 5 ลงวันที่  12 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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   6.2  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ งบประมาณโครงการแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2555 
(เพ่ิมเติม) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน 
แหล่งเงินรายได้ ประเภท งบประมาณ งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน จ านวนเงินทั้งสิ้น  8 อัตรา คือ 

1. ทันตแพทย์   1  อัตรา 
2. เภสัชกร   1  อัตรา 
3. พยาบาลวิชาชีพ  2  อัตรา 
4. นักวิชาการสาธารณสุข  1  อัตรา 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  อัตรา 
6. นักเวชสถิติ   1  อัตรา 
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  อัตรา 

   
ในการนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติปรับเปลี่ยน ชื่อ 

ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 อัตรา เพ่ือมาปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อนในการเปิด อาคารกิจ
สุขภาพ ต้นปี 2556 โดยขณะนี้มีงานที่เร่งด่วน ต้องการบุคลากรมาช่วยสนับสนุน ด้านงานบริหาร มากกว่า การ
งานบริการทางการแพทย์ ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ความละเอียดมีดังนี้ 

จากเดิม  1. ทันตแพทย์    1 อัตรา 
2. เภสัชกร   1 อัตรา 

   3. นักวิชาการสาธารณสุข  1 อัตรา 
4. นักเวชสถิติ   1 อัตรา 

 
เปลี่ยนเป็น 1. นักรังสีการแพทย์  1 อัตรา 

   2. นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา 
   3. นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา 
   4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   6.3  ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณทุนพัฒนาอาจารย์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขเพิ่มเติม 
 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1549/2554 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข ให้ทุนสนับสนุน นายแพทย์เอกพจน์ ทองมี  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก Translational 
medicine ณ Imperial College London ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558 โดย
ได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้ 
 

/1. ค่าจ้าง... 



- 23 - 
 

  
1. ค่าจ้างระหว่าง 22,240 บาท  
2. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนปีละ 11,040 ปอนด/์ปี 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน/รวมค่าที่พัก เบิกจ่ายตามจริงประมาณปีละ                

13,700 ปอนด์  
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป-กลับ ประเทศที่ศึกษา โดยค่าโดยสายต้องเป็นชั้นประหยัด

เท่านั้น 
5. ค่าประกันสุขภาพ ปีละ 170 ปอนด ์
6. ค่าธรรมเนียมธนาคาร ปีละ 36 ปอนด ์
เนื่องจาก Imperial College London มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เกิน 

งบประมาณที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ ให้ทุนสนับสนุน จ านวนเงิน 23,553.08 ปอนด์ ซึ่งคิดเป็นเงินไทย 
1,160,695.79 บาท 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555  ผู้รับทุน ได้ท าหนังสือขอเรียนปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. ในการศึกษา ระดับปริญญาเอก ค่าธรรมเนียมการศึกษา Translational medicine                     
ณ Imperial College London หรือ สถาบันอื่นๆ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินงบประมาณที่
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯให้ทุนสนับสนุน 

2. จากข้อ 1 ระยะเวลา รับทุนที่เหลือ 3 ปี ผู้รับทุนยินดี เปลี่ยน การศึกษาระดับปริญญา 
เอก เป็น ฝึกอบรม เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์ สาขาโรคหัวใจ ภายในประเทศ  

3. เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้กับ Imperial  
College London ตามจริง  

4. กรณี ได้รับการสนับสนุน ตามข้อ 3 ผู้รับทุน ขอชดใช้เป็นระยะเวลา อีก 1 เท่า จาก 
สัญญาเดิม 

   ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วาระพิเศษ ครั้งที่ 
7/2555 เมือ่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาและมีมติ ความละเอียดมีดังนี้  

1. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้รับทุน ที่ประชุมเห็นชอบ พิจารณาให้ความ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียน จ านวนเงิน 27,100 ปอนด์ และ 
ค่าท่ีพัก จ านวนเงิน 10,153.08 ปอนด์ ตามจริง (ตามใบเสร็จรับเงิน) ที่จ่ายให้กับ Imperial College London 
เท่านั้น  

      2. การชดใช้ทุน ในปีแรก เพิ่มระยะเวลา อีก 1 เท่า จากระยะเวลาเดิม/สัญญาเดิม  
 3. กรณีผู้รับทุน ประสงค์ขอกลับมาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ ณ สถาบัน

ในประเทศ “จะต้องกลับมาชดใช้ทุนก่อน 2 ปี จึงจะสามารถไปศึกษาต่อหรือ ฝึกอบรม เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญ” โดย 
สาขาวิชา พิจารณาสนับสนุนศึกษาต่อ  คือ สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป  

 4. ในส่วน สาขาวิชา translational medicine ที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ มีความเห็นว่า มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปรีคลินิก เนื่องจากเป็น
สาขาที่ยังขาดแคลนอยู่ ถ้าหากผู้รับทุนขอศึกษาต่อในสาขาเดิม ในระดับปริญญาเอก ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ยังคงสนับสนุน ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขก าหนด  

 
/อ้างถึง... 
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  อ้างถึง ตามที่ ศธ 0529.1.10/301 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โครงการจัดตั้ง
กองกฎหมาย ตอบข้อหารือการพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ “ผู้รับทุนจะได้รับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียน
รวมที่พัก จะต้องเบิกจ่ายไม่เกินตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1589/2554 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 
ก าหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินต้องอาศัยค าสั่งของหัวหน้าส่วนราชการในการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ” เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จึงเสนอขออนุมัติดังนี้  

 1. สนับสนุนงบประมาณทุนพัฒนาอาจารย์  ของ นายแพทย์เอกพจน์ ทองมี (เพ่ิมเติม) 
ทั้งสิ้น 23,553.08 ปอนด์ ซึ่งเป็นเงินไทย 1,160,695.79 บาท โดยใช้ เงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  

 2. เพ่ิมระยะเวลาการชดใช้ทุนเพ่ิม อีก 1 เท่า จากสัญญาเดิม  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
 
 

                                         
(นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี) 
          บุคลากร       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
11/2555   
 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


