
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

ครั้งที่  15/2555 
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
3. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร ์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย ์ กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ    กรรมการ  
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
9. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
10. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
11. รักษาราชการแทนคณบดี นางกัญญา  จงึวิมุติพันธ์ กรรมการ 
     คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
12. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
13. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          กรรมการ 
14. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ   
   และเครือข่าย  
15. (แทน) ประธานสภาอาจารย์ นายจิรศักด์ิ  บางท่าไม้ กรรมการ 
16. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ติดราชการ 
2. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา ติดราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวญาเรศ  อัครพัฒนานกูุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะรัฐศาสตร ์
2. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวชนัญชิตา  สวัสด์ิพันธ์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
6. นายณัฐพล  สายโสม     นิติกรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.55 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 14/2555  
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประกาศรายชื่อ 
ผู้มีผลการปฏบิัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบครึง่ปีหลงั (1เม.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2555) 
   ตามท่ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบัิติ
ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2555  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดําเนินการและส่งแบบ 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมิน 
ในการประชุมครั้งต่อไปนั้น 
   บัดนี้ หน่วยงานต่าง ๆ  ได้ส่งผลการประเมนิและแบบสรปุผลการประเมินผลการปฏบัิติ
ราชการครบถ้วนแล้ว  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จงึเสนอที่ประชุม ในฐานะคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมนิการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนนาํเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้ 

1. ผลการประเมนิของคณะ วิทยาลัย สํานัก ทีไ่ม่ได้รายงานประเด็นปัญหาจากการประเมิน 
2. ผลการประเมนิของคณะรัฐศาสตร์ที่ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด จํานวน 2 ราย  คณบดีคณะ 

รัฐศาสตร์ เสนอผลการดําเนินการของบุคลากรทั้ง 2 ราย ว่าบุคคลดังกล่าวขอทบทวนผลการประเมนิฯ และคณะได้
พิจารณาแล้วยืนยันตามผลการประเมินเดิม  แต่บุคคลดังกล่าวแจ้งด้วยวาจาว่าไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

เอกสารหมายเลข 1  ผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสารหมายเลข 2  ผลการประเมินผู้บริหาร แยกตามระดับผลการประเมิน 
เอกสารหมายเลข 3  ผลการประเมินข้าราชการ  แยกตามหน่วยงานและระดับผลการประเมิน   
เอกสารหมายเลข 4  ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย แยกตามหนว่ยงานและระดับผลการประเมิน   

  /มติที่ประชุม... 
 



- 3 - 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการทีส่่วนราชการ
นําเสนอ และมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศผลการประเมนิบุคลากรที่มีผลการประเมนิอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์ ที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยขอทบทวนผลการประเมินฯ จํานวน 2 ราย 
ให้ กองการเจา้หนา้ที่  มีหนงัสือแจ้งคณะรัฐศาสตร์ เพือ่แจ้งพนักงานมหาวิทยาลยัว่าหากจะขอทบทวนผลการ
ประเมนิให้ย่ืนหนังสือเปน็ลายลักษณ์อกัษรเพื่อขอทบทวนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนงัสอื และระบุว่าจะ
ขอทบทวนประเด็นใดบ้าง  

อนึ่ง คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
1. ให้ระบเุหตผุลของผู้ที่มีผลการประเมนิในระดับต้องปรบัปรุง เช่น อยูร่ะหว่าง       

ลาคลอด หรือลาไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือปฏบิัติงานใหม่ หรือลาป่วยเพื่อรักษาตัวเปน็
เวลานาน ทําให้ภาระงานน้อยไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ หรือเปน็กรณีที่ปฏิบัติงานแล้วผลงานไม่ถึงตามเกณฑท์ี่
กําหนด และควรจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลสําหรับผู้ทีมี่ผลการประเมินในระดับตอ้งปรับปรุง โดยให้มีการ
ติดตามและรายงานผลการพฒันารายบคุคลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2. ควรกําหนดเกณฑ์การประเมินของผูท้ี่ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง 
วิชาการ หรือลาศึกษาต่อแตกต่างจากผู้ทีป่ฏิบัติงานเต็มเวลา หรือหากเห็นว่าแตล่ะคณะมีบริบททีแ่ตกต่างกัน  
ให้คณะพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิสําหรบัผูท้ี่อยูใ่นระหว่างลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ และประกาศใช้  โดยให้บุคลากรทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน(องคป์ระกอบที่ 1) กับ
ผู้บังคับบญัชา และประเมินตามข้อตกลงนั้น  โดยให้พจิารณาวา่ภาระงานกลางที่ผูล้าไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการต้องมีอะไรบ้าง เช่นการรายงานความคืบหนา้ของการทําผลงาน  

3. กําหนดขัน้ตอนและระยะเวลาการขอทบทวนผลการประเมินฯ  
   
 
   3.2 รายงานการดําเนนิการเกี่ยวกับการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศทีผู่้ได้รับอนุญาตลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจัย จะมีสิทธิได้รบัการ
พิจารณาเลื่อนเงนิเดือนระหว่างลา  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2555  
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมมีมติให้คณะพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะและ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และในคราวประชุมครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2555 มีมติ         
ให้คณะ สํานัก วิทยาลัย เสนอเหตุผลประกอบการกําหนดสาขาวิชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  และมอบหมายให้กองการ
เจ้าหน้าที่ เสนอเรื่องหารือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เพื่อพิจารณาสาขาขาดแคลนในระดับประเทศ นั้น  

บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่  ได้รบัเหตุผลเพิ่มเติมจากคณะต่าง ๆ  ที่ขอกําหนดสาขาวิชาฯ  แล้ว   
สรุปได้ดังนี้ 
 

ลําดับที่ สังกัด สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะ เหตุผล 
    1 คณะเกษตรศาสตร์ 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน 
  2. สาขาวิชาทางด้านการเกษตร  ได้แก่  พืชไร่ 

พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง เทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านการเกษตร 

เนื่องจากสาขาทางด้านเกษตร เป็นสาขา 
วิชาที่เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยให้
ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงในยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและ
ม่ันคงของอาหารและพลังงาน โดยมุ่งพัฒนา
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและ  
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ลําดับที่ สังกัด สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะ เหตุผล 
   พลังงานที่มีความสมดุล  ม่ันคงและมี

ประสิทธิภาพสามารถผลิตสินค้าเกษตรและ
หารที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด และมีราคาที่
เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและ
รายได้เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองค์กร
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  และสร้างให้
ครัวเรือนและชุมชนมีความม่ันคงด้านอาหาร
และพลังงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

    2 คณะวิทยาศาสตร์ 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน และ
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, และ 4  
ตามแผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

2. สาขาวิชาคณติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน และ
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, และ 4  
ตามแผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน และ
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, และ 4  
ตามแผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

4. สาขาวิชาเคมี เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน และ
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, และ 4  
ตามแผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

5. สาขาวิชาชีววิทยา เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน และ
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, และ 4  
ตามแผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

6. สาขาวิชาจุลชวีวิทยา เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน และ
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, และ 4  
ตามแผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวง ศึกษาธิการ 
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ลําดับที่ สังกัด สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะ เหตุผล 
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเปน็สาขาขาดแคลน และ

สอดคล้องกบัความต้องการของคณะ และ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2, และ 4  
ตามแผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

    3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน 

    4 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบัน
หลายสถาบันมีการเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ลา
ศึกษา ฝกึอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ทําให้เกิดสภาวะการแขง่ขันดา้นกาํลังคน
ของบคุลากรสายอาจารย์ และปัจจุบันคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กําลังประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ 

    5 คณะศิลปศาสตร์ 1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 
3. สาขาวิชาภาษาจนี 
4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
5. สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
6. สาขาวิชาภาษาเขมร 
7. สาขาวิชาภาษาลาว 
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
9. สาขาวิชาพละศึกษา 
10. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
12. สาขาวิชาการพฒันาสังคม 
13. สาขาวิชากฎหมาย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 – 5  ตาม
แผนพัฒนากําลังคนระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    6 คณะบริหารศาสตร์ 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1. เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรศกึษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก 
2. มีความจําเป็นในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
รองรับ AEC 
3. เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 

2. สาขาวิชาการบัญชี 1. เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรศกึษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก 
2. มีความจําเป็นในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
รองรับ AEC 
3. เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 
4. เป็นสาขาวิชาขาดแคลน 
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    7 คณะศิลปประยุกต์และ

การออกแบบ 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน  และมีผู้มา

สมัครสอบน้อย 
    8  คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์  
    9 วิทยาลัยแพทศาสตร์

และการสาธารณสุข 
ไม่ขอกําหนดสาขาวิชา  

   10 สํานักวิทยบริการ ไม่ขอกําหนดสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
   11 คณะรัฐศาสตร์ ไม่ขอกําหนดสาขาวิชา  
   12 คณะนิติศาสตร์ 1. สาขากฎหมายอาเซียน เนื่องจากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน 
- ด้านการเมืองความมั่นคงอาเซียน 
- ด้านเศรษฐกิจอาเซียน 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  2. สาขากฎหมายที่เกี่ยวกับความร่วมมือทาง
อาญาระหว่างประเทศและส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 

เนื่องจากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
- ด้านการเมืองความมั่นคงอาเซียน 

  3. สาขากฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือ และ
การแข่งขันในทางการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

เนื่องจากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
- ด้านเศรษฐกิจอาเซียน 

  4. สาขากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
- ด้านเศรษฐกิจอาเซียน 

  5. สาขากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

เนื่องจากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
- ด้านการเมืองความมั่นคงอาเซียน 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  6.สาขากฎหมายสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เนื่องจากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
- ด้านการเมืองความมั่นคงอาเซียน 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  7.สาขากฎหมายการค้าโลก เนื่องจากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
- ด้านเศรษฐกิจอาเซียน 

   13 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ไม่ขอกําหนดสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

   14 หน่วยการเรียนการสอน   
จังหวัดมุกดาหาร 

- ยังไม่ส่งข้อมูล -  

 
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

พิจารณา  2  ประเด็น  ดังนี้ 
1.  รับทราบสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะและความต้องการของประเทศ  ในสังกัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พร้อมเหตุผลประกอบการกําหนดสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 

/2.  เนื่องจาก... 
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2.  เนื่องจากการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะและความต้องการของ      

ประเทศ    ที่จะพิจารณาให้ผูท้ี่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จะมีสทิธิได้รับการพิจารณา  
เลื่อนเงินเดือนระหว่างลา  เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ  ซึ่งแต่ละมหาวทิยาลัยมีแนวทางการดําเนินการ 
แตกต่างกัน  และมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ  ประกอบกบั  กองการเจ้าหน้าที่   
ได้เสนอเรื่องหารือไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ดังนั้น  เห็นควรรอผลการหารอืที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทยก่อนดําเนินการต่อไป 

 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. สรุปการดําเนินการของมหาวิทยาลัยอ่ืนเกี่ยวกับการดําเนินการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
 

   ตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
กําหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร มวีาระการดํารงตําแหน่งสองปี ดังนั้น วาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้แก่  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณบดีคณะบริหารศาสตร์ จึงครบกําหนดในวันที่ 12 พฤศจกิายน 2555   

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 5 แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2533 ทีกํ่าหนดให้
อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมผู้บริหาร  เพื่อทําการเลือกผูบ้ริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จํานวนสามคน เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2555  อธิการบดีจึงได้เรียนเชิญคณบดีและ
ผู้อํานวยการสํานัก ร่วมประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ประเภทผู้บริหารในวาระต่อไป ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับเลือก ได้แก่ 

1) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล 

2) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  
รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินจิธรรม  

3) คณบดีคณะบริหารศาสตร์   
นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์ 

     ทั้งนี้  ผู้ได้รับเลือกมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี  ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  
ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
      รองอธกิารบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    
เพื่อทราบ 
 

/เอกสาร... 
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เอกสารประกอบการประชมุ 

- สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
4.2  รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนตําแหน่งว่าง 
 

    รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    
เพื่อทราบ  เนือ่งด้วยกรรมการสภาอาจารย์ได้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากไดร้ับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหนง่ผู้บริหาร ลา
ศึกษาต่อ และลาออกจากราชการ ผู้ได้รับเลอืกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผูแ้ทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์คือ 
นายไท แสงเทยีน ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารยป์ระเภทผูแ้ทนคณะบริหารศาสตร ์คือ นายสขุวิทย์  โสภาพล 
ผู้ได้รับเลอืกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารยป์ระเภทผูแ้ทนคณะศิลปประยกุต์และการออกแบบ คือ นายกฤษดา จารุเจษฎา 
และผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารยป์ระเภทผูแ้ทนทั่วไป  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  สมานชาต ิ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.3  รายงานการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจํา 
 

    รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    
เพื่อทราบ เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา ผู้แทน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอลาออกจากการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ทําให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจําว่างลงก่อนครบวาระ แต่เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจํา จะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 วาระที่ว่างลงนั้นจึงเหลือไม่เกิน 90 วัน จึงจะ
ดําเนินการเลือกใหม่ทั้งชุดในคราวเดียว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจําที่จะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ดําเนินการให้คณะส่งรายชื่อผู้แทนทีจ่ะทําหน้าที่
กรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา และเชิญประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 
2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน 2 สํานกังานอธิการบดี เพื่อกําหนดวันเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา และดําเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/4.4  รายงาน… 
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4.4  รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 

   ด้วยมีบุคลากรยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ได้อนุมัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ จํานวน 5 ราย คือ 

1. นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
       2. นางสาวมินตรา  สาระรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2555 
       3. นางภาวนา  พนมเขต พนกังานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ทั้งนี้ 
ต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 
       4. นางสาวธารินี  ไชยวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ทั้งนี้ 
ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
       5. นายทวีศักด์ิ สุดยอดสุข พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

4.5  แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตัง้คณาจารยใ์หดํ้ารงตําแหน่งทางวิชาการ และ 
การให้ความเห็นชอบเงนิประจําตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 

   ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทบทวน 
แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและให้ความเห็นชอบเงินประจําตําแหน่ง
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป โดยให้ดําเนินการดังนี้ 
   1. บันทึกข้อมูลผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการผ่านระบบทําเนียบผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) 
   2. จัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 

2.1 คําสั่งแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
2.2  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ 

 2.3  แบบสรุปทะเบียนตําแหน่งที่มีสิทธิได้รบัเงินประจําตําแหน่ง 
  2.4 แบบคําขอขึ้นทะเบียนเงินประจําตําแหน่ง (ทบ.1 และ ทบ.5) 
  2.5 แบบสรุปข้อมูลและขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 

    2.6 สําเนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
/ รองอธิการบดี… 
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    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล     

เพื่อทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
           -หนังสือสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด่วนที่สุดที่ ศธ 0509(5).4/ว 1244 ลงวันที่  
9 ตุลาคม 2555 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

4.6  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ.2556 
 

    รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    
เพื่อทราบ เนื่องด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2555 มีมติเหน็ชอบกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
  

ครั้งที ่ วันที่จัด วันที ่ เวลา สถานทีจ่ัดประชุม 
1/2555 วันพฤหัสบดี 3 มกราคม 2556 10.00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2/2555 วันพฤหัสบดี 7 มีนาคม 2556 10.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3/2555 วันพฤหัสบดี  2 พฤษภาคม 2556 10.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4/2555 วันพฤหัสบดี  4 กรกฎาคม 2556 10.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5/2555 วันพฤหัสบดี 5 กันยายน 2556 10.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6/2555 วันพฤหัสบดี  7 พฤศจิกายน 2556 10.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
   4.7 การจ้างพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
จํานวน 15 ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

/2. นางสาวกรกนก... 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที ่
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ      

1 นางสาวศุภมน อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 326 
   

17,640   29 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

     อาภานันท ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์     หมายเหตุ  ทดแทนอัตราข้าราชการ 

   จากมหาวิทยาลัยศิลปากร       
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/11. นายสุรศกัด์ิ... 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที ่
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินงบประมาณ     

 เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิม     

2 นางสาวกรกนก สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 50 17,640  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

      พลท้าว สาขาวิชาสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   หมายเหตุ อัตราใหม่ 

    จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การสาธารณสุข    
       
 เงินรายได้      

3 นางสาวจรูญศรี บัญชีบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 36 11,890   3 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

   นิลกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   หมายเหตุ อัตราใหม่ 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาธารณสุข    
       

 4 นางสาวกมลชนก วิทยาศาสตรบัณฑิต นักเทคนิคการแพทยป์ฏิบัติการ 40 11,890   3 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

     งามดี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   หมายเหตุ อัตราใหม่ 

  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธารณสุข    

5 นางสุวคนธ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลปฏิบัติการ 42 11,890   3 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

    ทรัพย์สกุล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราข้าราชการที่ย้ายไป 

  จากวิทยาลัยมิชชั่น สาธารณสุข   คณะพยาบาลศาสตร์ 

6 น.ส. เพ็ญพรรณ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลปฏิบัติการ 47 11,890 3 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

     แววศร ี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราข้าราชการที่ย้ายไป 

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล การสาธารณสุข   คณะพยาบาลศาสตร์ 

7 นางสาวเสาวนีย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 52 11,890 4 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

     โอ้อารีย ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   หมายเหตุ อัตราใหม่ 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การสาธารณสุข    

       

 เงินรายได้      

8 น.ส.ธัญญาลักษณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 53 11,890  3 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

     ถาวร สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ การสาธารณสุข    

  อุบลราชธานี     

9 นางสาวเทพิญ ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต อาจารย์ 534 17,640 4 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

    แก้ววรสูตร สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

10 นายกรกิฎ   ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต อาจารย์ 434 17,640  3 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555 

     เหล่าสกุล สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

  อุบลราชธานี     
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มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 
   4.8 บุคลากรลาออกจากราชการ  
   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติใหบุ้คลากรลาออกจากราชการ จํานวน 4 ราย     
จึงเสนอเพื่อทราบ  ดังนี้ 
   ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

1. นางสาวไพรชล  อินทนูจิต ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์   
สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  เพื่อเปลี่ยนงานใหม่ 
 
 

/พนักงานมหาวิทยาลัย… 
 
 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที่ 
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินรายได้      

11 นายสุรศักดิ ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 5 17,640 16 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

    บุญอาจ สาขาวิชาวาทวิทยา คณะศิลปศาสตร์   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

       

12 นางสาวสุขุมา วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 303 11,890 15 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

     พวงมะล ิ สาขาวิชาเคมี คณะเภสัชศาสตร์   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

  ราชมงคล     

13 นางสาวรจนา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 309 17,640 1 ตลุาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

     คําดีเกิด สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์   หมายเหตุ  ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากสถาบันบัณฑิต     

  พัฒนบริหารศาสตร์     

14 นายณัฐพล นิติศาสตรบัณฑิต นิติกรปฏิบัติการ 399 11,890  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

     สายโสม สาขาวิชานิติศาสตร ์ กองการเจ้าหน้าที่   หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานอธิการบด ี    

       

15 นางสาวสุจิตรา ครุศาสตรบัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 287 11,890 19 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

     บุญอยู ่ สาขาวิชาประถมศึกษา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   หมายเหตุ อัตราใหม่ 

  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี    
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   พนักงานมหาวิทยาลัย 
   เงินงบประมาณ  

2. นางสาวอรณุรตัน์  อนันตทศัน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อประกอบอาชีพอื่น 
   เงินรายได ้

3. นางสาวณิชา  ว่องไว พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
พยาบาลศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อประกอบ 
อาชีพอื่น 

4. นางชุภาศิริ  อภินันท์เดชา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ 
พยาบาลศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อประกอบ 
อาชีพอื่น 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
   4.9 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2555 

   กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดให้ส่วนราชการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ข้าราชการ
พลเรือนและลกูจ้างประจํา)  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เป็นประจําทุกปี  สําหรบั
ประจําปี พ.ศ. 2555 ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการแต่งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคลากร
ดีเด่น โดยครอบคลุมบุคลากรประเภทข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจาํและลูกจ้างชั่วคราว  แล้วจงึ
คัดเลือกข้าราชการและลูกจา้งประจํา ตามจํานวนที่กระทรวงศึกษาธิการ ไม่เกินวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2556          
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการดังนี้ 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นบุคลากรดีเด่น 
   2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจกิายน 2555 และครั้งที่ 2/2555 วันที ่20 พฤศจิกายน 2555  มีมติ 
   กําหนดประเภท จํานวนและผลงาน  ดังนี ้
                     1. ประเภทวิชาการ (ข้าราชการ/พนักงาน) จํานวน  2  คน โดยผา่นเกณฑ์ดังนี ้
      1.1  ผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่า ตามท่ี สกอ.กําหนด 
      1.2  การมีสว่นร่วมในการดําเนินงานของคณะ 
  ด้านการเรียนการสอน 

1) มีภาระงานสอนตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) มีแผนการสอน 
3) มีนวัตกรรมการเรียนการสอน / การวิจัยในชั้นเรียน 
4) มีสื่อประกอบการเรียนการสอนและใช้สื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

เนื้อหาและวัตถุประสงค์เหมาะสมกับผู้เรียน 
5) มีการประเมินผลการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้นักศกึษามีส่วนร่วมให ้

ข้อเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ 
/การวิจัย… 
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 การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ 
 1)  ผลงานวิจยั / ผลงานสรา้งสรรค์อ่ืนๆ   

2) การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
3) การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
4) การเผยแพร่งานวิจัย และการได้รับรางวัล 

 ด้านบริการวิชาการ/ทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 
1) มีการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทีส่ัมพันธ์กับศาสตร์ในวิชาชีพ 

และนําไปสู่การพัฒนาด้านการเรียน การสอนและการวิจัย 
2) มีการสร้างความร่วมมือ เครือข่ายและชุมชน 
3) มีการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริการทางวิชาการ และมีการเผยแพร่ 
4) มีการบูรณาการการบริการวิชาการ / ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน 

การสอนหรือการวิจัย 
5) มีผลงานที่สร้างชื่อเสียง หรือสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน หรือมีผลกระทบเชิง 

บวกต่อสังคม 
2. ประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ/วิชาชีพเฉพาะ/ประเภททัว่ไป  (ข้าราชการ/พนักงาน)  

จํานวน 2 คน  โดยผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการประเมนิการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ดังนี ้
ด้านการให้บรกิาร 
1) ให้บริการด้วยความยินดี แมจ้ะต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมากโดยให้บริการ 

เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา 
   2)  ให้ข้อมูล ขา่วสาร ความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 
                      3)  ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้รับบริการ และได้รับความไว้วางใจ 
                      ด้านพัฒนางาน  

                         1)  มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการและการปฏิบัติงาน  โดยมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพดีย่ิงขึ้น   หรือ 

2)  มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวมทั้งการใหข้้อมูลด้านแผนปฏิบัติการต่อผู้บริหารเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนงาน  หรือ 

3)  มีการเผยแพร่ผลงาน หรอืแนวคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารและหรือบทความทาง 
วิชาการ  วิจัย  สิ่งประดิษฐ์  เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานเป็นผู้สร้างและหรือร่วมสรา้งผลงานทางวิชาการ  เช่น 
ตํารา  บทความทางวิชาการ    

                        4)  มีนวัตกรรมในการพัฒนางานหรือผลงานนั้นสามารถนาํไปใช้ในหน่วยงาน  และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเด่นชัด 

3.  ประเภทผูบ้ริหาร (ผู้อํานวยการกอง/เลขานุการคณะ/รองคณบด/ีผู้ช่วยคณบด/ี 
หัวหน้าภาค/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าสาขาหรอืเทียบเทา่) จํานวน  1  คน  โดยมีเกณฑ์ตามการประเมินสมรรถนะ
ของผู้บริหารดงันี ้
                     ด้านการบริหารองค์กร 
   1) มีการดําเนินการตามหลักธรรมมาภิบาล 
   2) มีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานและกําหนดวิธีการประเมินผลและ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
 

/3) ให้บริการ… 
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3) ให้บริการทีเ่ป็นประโยชน์อย่างแท้จริงโดยเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 

ในระยะยาวและสามารถเปน็ที่ปรึกษาให้กับผู้รับบริการตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการได้ 
                      4) สามารถพฒันาวิธีการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และพัฒนาระบบขั้นตอน วิธี
ทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทําได้มาก่อน 
                      5) สามารถนําวิชาการความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้และ 
สั่งสมองค์ความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอ ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต 
                      6) สามารถนําทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาํเร็จ ส่งเสริมความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันในทีม และประสานสมัพันธ์ส่งเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังในการปฏิบัติภารกิจใหญน่้อยต่างๆ ให้
บรรลุผล 
                      7) ธํารงความถูกต้องยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 

4. ประเภทลูกจ้างประจํา   จํานวน  1  คน  ใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับประเภท 
เชี่ยวชาญเฉพาะ/วิชาชีพเฉพาะ/ประเภททั่วไป 

5. ประเภทลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  1  คน ใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับประเภท 
เชี่ยวชาญเฉพาะ/วิชาชีพเฉพาะ/ประเภททั่วไป 
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ 

1) จะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2) เป็นผูม้ีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่  31  

ธันวาคม 2555 โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ 
3) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
4) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการ 

ดําเนินคดีอาญาในศาล  
   5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

            6) ไม่เปน็ผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับ
ราชการต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ  
                      7) เป็นผูม้ีความประพฤติ  การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ
ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   
                      8) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ  ยกย่อง  ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลบัหลัง 
                      9) เป็นผูม้ีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนอืหน้าที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มจีิตมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิของงานที่รับผิดชอบ  จนมผีลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อ่ืนอย่าง
เด่นชัด 
                      10) เป็นผู้มผีลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง โดย
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ เกิดประโยชน์ย่ิงกับส่วน
ราชการและประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบคน้ได้เชิงประจักษ์   

กรณีผลงานของลูกจ้างประจํา ซึ่งมีข้อจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็น 
ภาคปฏิบัติ  ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ   

กรณีที่ไม่มผีู้มคีุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา  ส่วนราชการจะงดส่งผลการ 
คัดเลือกได้ ทั้งนี้ ไม่ส่งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด 

/อนึ่ง...   
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อนึ่ง  หากกรรมการสรรหาบคุลากรดีเด่น  ได้รับการเสนอชื่อถือว่าพ้นสภาพการเป็น 

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นบุคลากรดีเด่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแต่งต้ังกรรมการทดแทน 
วิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น 

                      เสนอชื่อผู้สมควรเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะ  วิทยาลัย  สํานักก่อนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2555  ดังนี้ 

1) คณะ วิทยาลัย ใหผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ  วิทยาลัย   
2) สํานักวิทยบริการ  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้ผ่านการพิจารณาจากคณะ 

กรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3) สํานักงานอธิการบดี  ให้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสาํนักงาน 

อธิการบดี 
4)  ให ้คณะ วิทยาลัย  สํานัก  เสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่  21  ธันวาคม  2555 
                      5) ฝ่ายเลขานกุาร  สรุปประวัติ ข้อมูลผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคลากร
ดีเด่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและคัดเลือกบุคลากรเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ภายในเดือนธันวาคม  2555 
                      6)  คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคลากรดีเด่น รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
                      7) ประกาศผลการคัดเลือก 
                      8)  มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลอืกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นต่อกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
เพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ทั้งนี้ ผู้แทนสภาอาจารย์ เสนอที่ประชุมวา่เนือ่งจากมีหลายองค์กร/สถาบนัที่
ให้มหาวิทยาลยัเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่น ดังนั้น มหาวทิยาลัยควรดาํเนนิการสรรหาบุคลากรดเีด่นครัง้เดียว 
แล้วเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นให้กับหลายองค์กร/สถาบนัตา่งๆ เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการสรรหา 
 
 
   4.10   รายงานการจัดทาํคูมื่อและเอกสารด้านการบริหารงานบคุคล 
 

ด้วย  กองการเจ้าหน้าที่  ได้จดัทําคู่มือและเอกสารด้านการบริหารงานบุคคลขึ้น  โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ม ี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น  ซึ่งประกอบด้วย 

1.  แผนกรอบอัตรากําลัง 4 ปี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555 – 2558 
2.  คูม่ือลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน สําหรับบุคลากรมหาวทิยาลัย 

อุบลราชธานี 
3.  คูม่ือหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
4.  การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5.  ประมวลขอ้บังคับและประกาศ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

                                                                        /6.  หลักเกณฑ์… 
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6.  หลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อทราบ  และมอบให้ทุกคณะเพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลต่อไป  
ทั้งนี้  สําหรับแผนกรอบอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังบุคคล  
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเภททัว่ไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น และ 
รายงานการบริหารงานบุคคล  ประจําปีงบประมาณ 2555  กองการเจ้าหน้าที่ จะได้จัดส่งให้ในคราวตอ่ไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   อนึ่ง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  หารือว่า กรณีหัวหน้าฝ่ายในสํานักวิทยบริการ 
สามารถเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งได้หรือไม่ เนื่องจากมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา  ที่ประชุมจึงมอบหมาย
ให้ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง หรือหารือไปที่สํานักงานกฤษฎีกา 
     
 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพมหาวทิยาลัย 
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ...  
   สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 กองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการดําเนินงานเรื่องการจัดต้ัง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ได้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมคณะทํางานจัดต้ังกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 15/2555 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2555 
   ดังนั้น เพื่อให้การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... โดยสรุปสาระสําคัญในร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดรวม 10 คน โดยมาจากการแต่งต้ัง
ของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน และมาจากการคัดเลือกจากฝ่ายสมาชิกกองทุนอีก 5 คน โดยคณะกรรมการมี
วาระ  ในการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถดํารงตําแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 
 2. การนําส่งเงินเข้ากองทุน พนักงานจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน และมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สมาชิกกองทุนสังกัด จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 
ของเงินเดือนพนักงาน 
 3. การส้ินสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุน ประกอบด้วยกรณีต่อไปน้ี ตาย ลาออกจากงาน 
ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน พ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย เกษียณอายุ หรือเมื่อมีการเลิก
กองทุน 
 

/4. ผลประโยชน์… 
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 4. ผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธ์ิได้รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์จากเงินสมทบตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุนดังนี้ 
                   4.1 เป็นสมาชิกไม่ถึง 2 ปี ไม่มีสิทธ์ิได้รับผลประโยชน์ 
    4.2 เป็นสมาชิกครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี มีสิทธ์ิรับผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 25 
    4.3 เป็นสมาชิกครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี มีสิทธ์ิรับผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 50 
    4.4 เป็นสมาชิกครบ 4 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี มีสิทธ์ิรับผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 75 
    4.5 เป็นสมาชิกต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป มีสิทธ์ิรับผลประโยชน์ร้อยละ 100   

ทั้งนี้  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยมีตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้เสนอว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนอัตราการจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมใหม่ 
เนื่องจากตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดสรรงบประมาณให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1.7 เท่าและ สาย
สนับสุนนวิชาการ 1.5 เท่า แต่มหาวิทยาลัยนํามาจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1.4 สําหรับสายวิชาการ 
และ 1.3 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน นอกจากนี้การจัด
สวัสดิการอื่น ๆ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็ยังสูงกว่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยหักเงินที่ได้จัดสรรให้สายวิชาการในอัตรา  0.3 สําหรับสาย
วิชาการ และ 0.2 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ จึงน่าจะเพียงพอในการสมทบเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น 
และสวัสดิการอื่นๆที่เหมาะสมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ กอปรกับการที่มหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อ
สํารวจความคิดเห็นในการหักเงินสมทบและเงินสะสมไม่ชัดเจน อาจทําให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าใจผิดว่าอัตรา
สูงสุดของการจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมคือร้อยละสาม 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. …. 
  
เอกสารประกอบการประชมุ 
 1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด   
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. …. (เอกสารหมายเลข 1) 
 2. ข้อมูลประมาณการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (เอกสาร
หมายเลข 2) 
 3. หลักการและเหตุผลในการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (เอกสารหมายเลข 3) 
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนประกันสังคมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (เอกสารหมายเลข 4) 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้นาํความเห็นของคณะกรรมการไปปรับปรุงและนาํเสนอ
คณะทาํงานฯจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชพีมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีพิจารณาแก้ไข แล้วนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลพิจารณาอกีครั้ง ดังนี ้  

1. ให้ตรวจสอบการร่างข้อบังคับ และอาจขอให้สถาบันการเงนิเปน็ผู้พิจารณาร่วมด้วย  
ว่าข้อบังคับทีร่่างขึน้สถาบันการเงนิจะสามารถบริหารจดัการให้ได้หรอืไม่ 

2. ควรระบุใหช้ัดเจนใครเปน็ผูเ้ลือกสถาบนัการเงนิ   คณะกรรมการกองทุนจะไป 
ควบคุมสถาบนัการเงนิได้อย่างไร  และจะสามารถบอกเลิกผู้จดัการกองทุนได้หรือไม่  

/3. อาจกําหนด… 
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3. อาจกําหนดระยะเวลาในการขอเขา้เปน็สมาชิกภายหลงัการลาออกจากการเปน็ 

สมาชิก โดยกําหนดเงื่อนไขว่าภายหลงัจากลาออกไปแลว้ก่ีปี  
4. กองทุนจะต้องมีเงินทนุสาํรองไว้หรือไม่  จํานวนเทา่ไหร่  และให้ตรวจสอบจาก 

มหาวิทยาลัย/สถาบนัอื่นๆ ด้วย 
5. องค์ประกอบกรรมการกองทุน ควรมเีลขคู่หรือคี ่
6. การคัดเลือกสถาบันการเงนิ  ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงนิกับกรรมการ 

กองทุน  ควรกําหนดในข้อบงัคับให้ชัดเจน 
7. หากสถาบนัการเงนิบริหารขาดทุนจะจัดการอย่างไร ใครจะเปน็ผู้รบัผิดชอบ 
8. วิธีการได้มาของกรรมการ การคัดเลือกกรรมการให้ออกเป็นประกาศ 
9. การเลิกกองทุน ควรจะกาํหนดว่าจะเลิกได้เม่ือไหร่ ใครเป็นผู้มีอํานาจในการเลิก 
10. สมาชิกกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ คือพนักงานมหาวทิยาลัย 

 
 
5.2 ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาํหนดสมรรถนะ ความรู้  

ความสามารถและทักษะที่จาํเปน็ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
และพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ ขอถอนเรื่อง 
 
 

5.3 ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท 
ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดบัตาํแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งบคุลากร สงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2555 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ ขอถอนเรื่อง 
 
 
 
   5.4  ขอหารือการจ่ายเงินคา่ตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์
แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 นั้น 
   เนื่องจากใน ข้อ 4 กําหนดว่า “ผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ภูมิภาค จะต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันแล้วมีภาระงานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ ดังนี้ 
    1. มีช่ัวโมงสอนตามเวลาที่ระบุไว้ในตารางสอนของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และมีภาระงาน
สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 5 ภาระงาน/สัปดาห์ หรือรับผิดชอบเป็นประธานรายวิชาผู้ร่วม
ประสานงานรายวิชา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   

    2.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริการตรวจรักษาผู้ป่วย 
    3.  มีผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 

/4. ปฏิบัติงาน… 
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    4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารภายในวิทยาลัย” 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เห็นว่าข้อความดังกล่าวจักต้องได้รับการตีความ 
อย่างชัดเจนและถูกต้องก่อนมีการเบิกจ่าย ในการนี้  จึงขอหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อทางวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะได้ดําเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตีความ
ความใน   ข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ใน
มหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
 
เอกสารประกอบการประชุม          
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อธิบายความในข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
พ.ศ. 2555  ว่าผู้มีสทิธิ์ได้รบัค่าตอบแทนอาจารย์แพทยภู์มิภาค จะต้องมีภาระงานอย่างหนึง่อย่างใดใน 4 ข้อ 
หรือทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องมีภาระงานโดยเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห ์
 
 

5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งของโรงพมิพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
และขออนุมัติหลักการการกาํหนดชื่อตาํแหน่งของหน่วยงานวสิาหกิจ   
    ด้วย  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับจัดสรรกรอบอัตราใหม่ตามแผนกรอบ
อัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ปีงบประมาณ 2556  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่ ตําแหน่งช่างพิมพ์ 1 อัตรา 
และตําแหน่งลกูมือช่าง 1 อัตรา  เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555  ขา้ราชการและลูกจ้างประจํา ได้ตัดโอน
ตําแหน่งไปสังกัดสํานักวิทยบริการ จํานวน 4 ราย ดังนั้น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ
ตําแหน่งในกรอบอัตรากําลังโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจะขออนุมัติเปิดสอบพนักงานทดแทนอัตรากําลัง
ที่ตัดโอนไป ดังนี้ 

1. ตําแหน่งช่างพิมพ์    ขออนุมติัเปลี่ยนเป็น   พนักงานพิมพ์ออฟเซท 
2. ตําแหน่งลูกมือช่าง   ขออนุมัติเปลี่ยนเป็น   พนักงานทั่วไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ตําแหน่งช่างพิมพ์  เป็นชื่อตําแหน่งที่เป็นไปตาม 
โครงสร้างตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนดแล้ว  หากขออนุมัติเปลี่ยนเป็น ช่างพิมพ์ 
ออฟเซท จะไมม่ีในโครงสร้างตําแหน่งฯ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  ส่วนตําแหน่งลูกมือช่าง  เป็นชื่อตําแหน่งที่ไม่มีใน 
โครงสร้างตําแหน่งฯ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด  แต่เป็นชื่อตําแหน่งเดิมตามโครงสร้างตําแหน่งของลูกจ้างประจํา  ซึ่งตาม
โครงสร้างตําแหน่งใหม่ของลกูจ้างประจําได้เปลี่ยนเป็นตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป        

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเดน็ที่ 1 
  พิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ในแผนกรอบอัตรากําลัง  4  ปี               

(พ.ศ. 2555 – 2558)  ประจําปีงบประมาณ 2556  สังกัดโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
/ประเดน็ที่ 2... 
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  ประเดน็ที่ 2 
  เนื่องจากหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สํานักบริหารทรัพย์สินและสทิธิ

ประโยชน์  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีภารกิจเพื่อจัดหารายได้  และมีการบริหารจัดการตามข้อบังคับฯ 
ของแต่ละแห่ง  ดังนั้น  เพื่อให้ช่ือตําแหน่งมีความสอดคล้องกับบริบทและภารกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ  จึงขออนุมัติ
หลักการเกี่ยวกับการกําหนดชื่อตําแหน่งของพนักงานในหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  ให้มีใหช่ื้อตําแหน่ง
แตกต่างจากโครงสร้างตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนดได้ตามความเหมาะสม  

  
เอกสารประกอบการประชุม   

1. หนังสือโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ศธ 0529.1.1.4/752  ลงวันที่  13 กันยายน  2555   
เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตรากําลังโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

 
มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่ชื่อตําแหน่งควรกาํหนดให้สอดคล้องกับชื่อ 
ตําแหน่งของ ก.พ.อ. หรือลกูจ้างประจาํ และเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน จึงมีมตใิห้คงชื่อตําแหน่งช่างพิมพ์ สว่น 
ตําแหน่งลูกมือช่าง ใหส้อบถามกับโรงพิมพ์อีกครั้งวา่ภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้กําหนดชื่อ
ตําแหน่งได้ แล้วจงึเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
 
 
   5.6 ขออนุมัติยุบเลิกตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ 
เปลีย่นเงื่อนไขการบรรจุ เพื่อเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลยั 
   5.6.1  ขออนมัุติยุบเลิกตําแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตําแหน่งเดิม 
นางสุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล ก้องโลก) และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เพือ่เปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติให้โอน  นางสุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล  ก้องโลก  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  629 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  สถิติ
และคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2554  และ
คณะ  ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์  ต้ังแต่วันที่  16  
มกราคม  2555  ถึงวันที ่ 15  สิงหาคม 2555  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร นัน้ 
   ในการดังกล่าว  ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะเปิดหลักสูตรปรญิญาโท สาขาคณิตศาสตร์ศกึษา ปัจจุบันมอีาจารย์คุณวุฒิคณิตศาสตร์
ศึกษาเพียง 2 คน ซึ่งยังขาดแคลนอาจารย์ผูค้วบคมุการทําวิทยานิพนธ์  คณะจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับ
อาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ศึกษาเพิ่มเติม  จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปริญญาเอก 
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์”  เป็น “ปรญิญาเอก สาขาคณติศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์
ศึกษา” และขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  ครั้งที่  
9/2555  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2555  เรยีบร้อยแล้ว 

/รองอธิการบดี... 
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รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ 
พิจารณา ดังนี้ 

1. ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่  629   
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  สถิติและคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  

2. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  629  สังกัด 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  สถิติและคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ จาก “ปริญญาเอก  สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์” 
เป็น “ปรญิญาเอก  สาขาคณติศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา” 
   3. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 
สาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ     
   - หนังสือ ที่ ศธ 0529.7.1.2/13800  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   5.6.2  ขออนมัุติยุบเลิกตําแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตําแหน่งเดิม 
นางสาวลักษณา  เจริญใจ) และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้  นางสาวลักษณา  เจริญใจ  ข้าราชการพลเรือน    
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  246  สังกัดกลุม่วิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม  
คณะเภสัชศาสตร์  ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2555  และคณะเภสัชศาสตร์  ได้เปิดสอบ
คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครสอบแต่อย่างใด   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา  ดังนี้ 

1. ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งเลขที่ 246 
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม  คณะเภสัชศาสตร์ 

2. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก หรือได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สาขา 
เภสัชบําบัด  หรือได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ     
   - บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.11/9394  ลงวันที่  17  ตุลาคม  2555   
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

/5.6.3  ขออนมัุติ... 
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   5.6.3  ขออนมัุติยุบเลิกตําแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตําแหน่งเดิม  
นายนิธศิักด์ิ  แก้วเสนา) และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เพื่อเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลยั 

   ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่างลง จํานวน  
1 อัตรา คืออัตราตําแหน่งของ นายนิธิศักด์ิ  แก้วเสนา  ซึ่งเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
   ในการดังกล่าว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้พิจารณาแล้วจึงขออนุมัติยุบเลิกอัตราข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหน่งเลขที่ 453  จาก “คณุวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมโยธา”  เป็น “คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล” เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ส่งผลใหใ้นปัจจุบันมีนักศึกษาในภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้ 

 ระดับ จํานวน (คน) 
ปริญญาตร ี 330 
ปริญญาโท 36 
ปริญญาเอก 2 

   
และนักศึกษาที่ยังไม่แยกสาขาในชั้นปีที่ 1 จํานวน  703 คน  ซึ่งอาจารย์ต้องร่วมรับผิดชอบ 

ดูแลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีอาจารย์ประจํา จํานวน 19 คน จึงทําให้สัดส่วนของ
นักศึกษาและอาจารย์ ไม่เพียงพอตามอัตราส่วนที่สภาวิศวกรกําหนด (1: 20)   
 

   และต่อมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา  คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อทดแทนอัตรา
ของ  นายนิธิศักด์ิ แก้วเสนา  โดยใช้เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ คณะได้มีกรอบอัตราและตั้งงบประมาณ
สําหรับการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไว้แลว้ 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 453 
2. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมโยธา 

เป็น คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
3. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญา 

โท/เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
4. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญา 

โท/เอก สาขาวิศวกรรมโยธา  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยใช้เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   

เอกสารประกอบการประชมุ     
 - บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.8/5533  ลงวันที่  14  พฤศจิกายน  2555  เรื่องขออนมุัติดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารตําแหน่งว่าง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติตามข้อ 1 – 3 ส่วนขอ้ 4 เม่ือดําเนนิการเปิด
สอบแข่งขนัพนักงานมหาวทิยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เงนิงบประมาณ ได้แล้ว จึงขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ทดแทน 

/5.6.4  ขออนมัุติ... 
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5.6.4  ขออนมัุติยุบเลิกตําแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตําแหน่งเดิม  

ว่าที่ร้อยตรีบณุยสฤษฎ์  อเนกสุข) และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เพือ่เปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติให้โอน  ว่าที่ร้อยตรีบุณยสฤษฎ์  อเนกสุข   

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ไปรบัราชการที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจกิายน  2555  นั้น 
   ในการดังกล่าว  คณะศลิปศาสตร์  จึงขออนมุัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการและขออนุมัติ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  450  จาก “ปริญญาเอก สาขาวิชาไทศึกษา”  เปน็ 
“ปริญญาเอก ด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” โดยมีคุณสมบัติพิเศษ  ดังนี้ 

1. มีประสบการณ์สอนในระดบัมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย  2 ปี 
   2. มีงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานอื่นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
และเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 450   
สังกัดคณะศิลปศาสตร์  

2. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  450  สังกัด 
คณะศิลปศาสตร์ จาก “ปรญิญาเอก  สาขาวิชาไทศึกษา” เป็น “ปรญิญาเอก  ด้านการท่องเที่ยว  หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง”  โดยมีความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
   3. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 
ด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” 
 
เอกสารประกอบการประชมุ     

1. หนังสือ ที ่ศธ 0529.7.1.2/14632  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2555  เรื่องขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งฯ 
 2. หนังสือที่ ศธ 0529.9.1/15416  ลงวันที ่ 16  พฤศจิกายน  2555  เรื่องขอส่งข้อมูลอัตรากําลังตําแหน่ง
วิชาการของหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร ์ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.6.5  ขออนมัุติยุบเลิกตําแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนมัุติ 
เปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์  มีอัตราตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ตําแหน่งอาจารย์ ว่างจํานวน  2 อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  6  และตําแหน่งเลขที่  278  และได้ดําเนินการประกาศรับ
สมัครคัดเลือกแล้วปรากฏรับโอนได้เพียง  1  ราย  คงเหลอื 1  อัตราทีส่ถาบันต้นสังกัดไม่สามารถให้โอนได้   ดังนั้น  
เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะพยาบาลศาสตร์  จึงขออนุมัติยุบ
เลิกตําแหน่งและคัดเลือกเพื่อเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  จํานวน  1  อัตรา 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งเลขที่  6   
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  

/2. ขออนุมัติ... 



- 25 - 
 
 
   2. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  โดยสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล และมีคณุวุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางการพยาบาลหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
เอกสารประกอบการประชมุ     
  - หนังสือ ที่ ศธ 0529.20/2419  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2555  เรื่องขอส่งวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ่15/2555ฯ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 

5.7 ขออนุมัติกําหนดคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง่ สาํหรบัการสอบแข่งขนัพนักงาน 
มหาวทิยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง             
คณะเกษตรศาสตร ์

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อนุมัติให้ นางสาวอรุณรัตน์  อนันตทัศน์  พนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะ
เกษตรศาสตร์ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555 นั้น 
   คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนอัตราดังกล่าวที่ว่างลง  แต่เนื่องจากตามข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดชื่อ
ตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 บัญญัติว่า “การกาํหนดชื่อตําแหน่ง
และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นําบัญชแีสดงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึง่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคือ “ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้” 
   ดังนั้น  เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน คณะ
เกษตรศาสตร์ จึงขออนุมัติกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อพิจารณากําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานไร่ฝึกทดลองและห้อง 
ปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 อายุไม่เกิน 35 ปี 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทางด้านการเกษตร 

เน้นด้านพืชไร่ หรือพืชสวน หรือพืชศาสตร์ 
2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือเคมี 
2.3 คุณสมบัติพิเศษ 

3.1 ไมม่ีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย 
3.2 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

/ข้อมูลประกอบ... 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
  ข้อ 7 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มอํีานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย...” 
 ข้อ 11 “ให้คณะกรรมการกาํหนดชื่อตําแหน่งและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้ทุกตําแหน่ง โดยระบุช่ือ
ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลกัษณะเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยยึดหลัก
สมรรถนะสําหรับตําแหน่ง” 
 
เอกสารประกอบการประชมุ     

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

2. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
3. หนังสือ ที่ ศธ 0529.6.1/18399  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 

5.8 ขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหน่งบุคลากร 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ ขอถอนเรื่อง 
 
 
 

5.9 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจาํปี พ.ศ. 2556 
 

   ตามท่ีได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจําปี พ.ศ. 2555 เป็น   
ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน นั้น 
 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงกําหนดการประชุมประจําปี พ.ศ. 2556 เป็นทกุวันอังคารสัปดาห์ที่
สามของเดือน ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ป ี

ครั้งที่  1/2556 วันอังคารที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2556 

ครั้งที่  2/2556 วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 

ครั้งที่  3/2556 วันอังคารที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2556 

ครั้งที่  4/2556 วันอังคารที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2556 
ครั้งที่  5/2556 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

ครั้งที่  6/2556 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

ครั้งที่  7/2556 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

ครั้งที่  8/2556 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

ครั้งที่  9/2556 วันอังคารที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2556 

/ครั้งที่ 10/2556... 
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ครั้งที ่ วัน  เดือน  ป ี

ครั้งที่  10/2556 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
ครั้งที่  11/2556 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
ครั้งที่  12/2556 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 

 
 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  เสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1   ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศกรณพีิเศษ 
 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ประกาศรายชื่อ  นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง        
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์   สงักัดคณะศิลปศาสตร์   เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมสื่อการสอน และ
เทคนิคการสอนภาษาจีนสําหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้วยทุนสํานักงานส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาจีนนานาชาติหรือสํานักงานฮั่นป้ันประจํา
ประเทศไทย  มีกําหนด  7  วัน  ต้ังแต่วันที่  19  พฤศจิกายน  2555  ถึงวันที่  25  พฤศจิกายน  2555    

  เนื่องจาก นางสาวสุวภัทร จนัทร์พวง  มีคณุสมบัติไม่ครบถ้วน  ตามท่ีระเบียบสํานักนายก- 
รัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 กําหนด  
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามระเบียบของข้าราชการโดยอนุโลม คือ ปฏิบัติงานยังไม่ครบ 1 ปี  และยังไมผ่่าน
ประเมินทดลองการปฏิบัติงาน  ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราว ประชุมครั้งที่  12/2548 วันที่ 1 
ธันวาคม 2548  มีมติในกรณีที่การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา   

ดังนั้น  คณะศลิปศาสตร์  เสนอขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าว  ลาฝึกอบรมสื่อการสอนและเทคนิค 
การสอนภาษาจีนสําหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ด้วยทุนสํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติหรือสํานักงานฮ่ันป้ันประจําประเทศไทย      
มีกําหนด 7 วัน  ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 กรณีพิเศษ 

  รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อพิจารณา  กรณีคณะศิลปศาสตร์  ขออนมุัติให้  นางสาวสุวภัทร   จันทร์พวง   ลาฝกึอบรม  ณ  ต่างประเทศ   
เป็นกรณีพิเศษ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และ 

ดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ.  2549  กําหนดไว้ ดังนี้ 
/- ต้องเป็น… 

 



- 28 - 
 

- ต้องเป็นผู้มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ  ซึ่งรวมถึง 
 การปฏิบัติราชการชดใช้การลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย 
- ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

 2.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2548  เมื่อวันที่  1 ธันวาคม  
2548  มีมติกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝกึอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน มหาวิทยาลยั    
ไว้ดังนี้ 
      -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดุงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนทีกํ่าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ดําเนินการโดยไม่ต้องนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   -   กรณขีออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม      
สื่อการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน  สําหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา   ฉบับลงวันที่  13  พฤศจิกายน 2555 

2. หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที ่ศธ 0529.9.1/15221 ลงวันที่ 14 พฤศจกิายน 2555 เรือ่ง  ขออนุมัติลาฝึกอบรม   
ณ  ต่างประเทศ  (กรณีพิเศษ) 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 

6.2   ขอหารือการจ่ายเงินเดือนระหวา่งลาศึกษาของพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2546  เมื่อวันที่   
24  กรกฎาคม  2546  กําหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างหรือการจ้างบุคคลทดแทนระหว่างลาศึกษา  ให้ขึ้นอยู่กับเหตุผล     
ความจําเป็น และดุลยพินิจของคณะต้นสังกัด   ซึ่งที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์   ได้มีการนําเสนอเรื่องการจ่ายค่าเงินเดือน
ระหว่างลาศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  จึงได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ  ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ดังนี ้

1. สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ  ใหล้าศึกษาโดยพักการจ้าง   
และไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา   

2. สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  ให้ลาศึกษาโดยได้รับเงินเดือน 
ระหว่างลาต่อมาพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ จํานวน  1  ราย  คือ  นายทรงภพ  ขุนมธุรส ได้รับ 
อนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ด้วยทุนโครงการเครือข่าย    
เชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพฒันาอาจารย์  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีกําหนด  4  ปี ต้ังแต่วันที่ 
1  พฤศจิกายน  2551  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2555  ปัจจุบันได้ย่ืนเรื่องขออนุมัติขยายเวลาศึกษาอีก 1 ภาคการศึกษา   
ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2555  ถึงวันที่  30  เมษายน  2556  และขอรับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา เนื่องจากครบ
ระยะเวลาได้รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  จึงไม่มีรายได้ในการดํารงชีพ 

/ดังนั้น… 
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  ดังนั้น  คณะศลิปศาสตร์   จงึนําเสนอเรื่องเพื่อหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล  เพือ่พิจารณาการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  ของ  นายทรงภพ  ขุนมธุรส   

  คณบดคีณะศลิปศาสตร์  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา   
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. เดิม  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  9/2546  เมื่อวันที่             
24  กรกฎาคม  2546  มีมติกําหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างหรือการจ้างบุคคลทดแทนระหว่างลาศึกษา  ใหข้ึ้นอยู่กับ  
เหตุผลความจําเป็น และดุลยพินิจของคณะต้นสังกัด  ทั้งนี้  การจ่ายค่าจ้างหรือการจ้างบุคคลทดแทนระหว่าง  ลาศึกษา  
ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของหน่วยงานก่อน  หากไม่เพียงพอให้ขออนุมัติเบิกจ่าย  จากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

2. ต่อมา  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ.  2554  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2554  มาตรา 34 วรรค 7 กําหนดว่า “การให้ได้รบัเงินเดือน        
ระหว่างลาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้สําหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม” 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. หนังสือคณะศิลปศาสตร์  ที่  ศธ  0520.9.1/-  ลงวันที่  17 กันยายน 2555  เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา 
ศึกษาต่อและความอนุเคราะห์เงินเดือน 
     2. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  962/2551  ลงวันที่  12  กันยายน  2551 

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2551  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2551 
4. หนังสือรับรองการศึกษา 
5. สรุปการรับเงินทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   6.3  ขออนุมัติค่าประสบการณ์ สําหรับบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการทางการแพทย์ 
และมีใบประกอบวิชาชพี 

ตามมติที่ประชุมกรรมการบรหิารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 
อนุมัติให้คิดค่าประสบการณ์ สําหรับบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์จากภาคเอกชนปีละ 5% และมติที่ประชุม
กรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบการหารือหลักเกณฑ์ วิธีการคิด
ค่าจ้างอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนดังนี้ 

1. การคิดประสบการณ์จากภาครัฐบาล ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 4/2552 คือ เงินเดือน 
เดือนสุดท้ายคูณ 1.7  

ตัวอย่างเชน่  
เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการ คือ 13, 240 และเมื่อคูณ 1.7 จะได้รับค่าตอบแทนรวม

เท่ากับ 22,508 บาท  
2. การคิดประสบการณ์จากภาคเอกชน ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 4/2552 คือ คิด  

ประสบการณ์ปีละ 5 % จากเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่ ก.พ. กําหนด แล้วคูณด้วย 1.7  
/ในการนี้... 
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ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติค่าประสบการณ์สําหรับ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค
การแพทย์ นักรังสีการแพทย ์เภสัชกร ฯลฯ  เพื่อดึงดูดความสนใจบุคลากรเหล่านั้นมาปฏิบัติงาน ณ อาคารกิจกรรม
สุขภาพ โดยมีรายละเอียดการคํานวณเงิน ดังนี้  
 

1. การคิดประสบการณ์จากภาครัฐบาล เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ 1.3 
ตัวอย่างเชน่  
เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณด้วย 1.3 
13,240 × 1.3 17,212 

 
2. การคิดประสบการณ์จากภาคเอกชน คือ คิดค่าประสบการณ์ปีละ 5 % จากเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

แรกบรรจุที่ ก.พ. กําหนด แล้วคูณด้วย 1.3 
ตัวอย่างเชน่  
เคยเป็นพยาบาลวิชาชีพ (คุณวุฒิปริญญาตรี) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมาแล้ว 10 ปี และมาบรรจุเป็น

พยาบาลวิชาชีพ จะคิดค่าประสบการณ์ให้ 10 ปี ปีละ 5 % จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. กําหนด คูณ ด้วย 1.3 
เท่ากับ 19,354 บาท  

 
ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือนแรกบรรจุ 

ระดับปริญญาตรี 
ค่าจ้างรวมประสบการณ์ 

ปีละ 5% 
คูณด้วย 1.3 

1 9,140 9,597 12,476 
2  10,077 13,100 
3  10,581 13,755 
4  11,110 14,443 
5  11,666 15,166 
6  12,249 15,924 
7  12,861 16,719 
8  13,504 17,555 
9  14179 18,433 
10  14,888 19,354 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเหน็ชอบการกําหนดเงนิประสบการณ์สาํหรบับุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ ตําแหนง่พยาบาล เทคนิคการแพทย์  เภสัชกร       
นักรังสีการแพทย์  นักกายภาพบาํบัด  แพทย์แผนไทย สาํหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  โดยใชส้ตูรในการ
คํานวณคือ เงนิเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2554 (เชน่ พยาบาล คณุวุฒิปริญญาตรี  9,140) คณู
ประสบการณปีละไม่เกิน 5 % แล้วคูณ 1.3 จึงจะเป็นเงนิเดือน  ทั้งนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ขอกลับไป
พิจารณาแล้ว จะนําเสนอทีป่ระชุมอีกครั้ง 
 

/6.4  การพิจารณา... 
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   6.4  การพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตัง้ผู้รักษาการในตําแหนง่ต่าง ๆ 
   ด้วยมีบางหน่วยงานได้เสนอเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อขอแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  
   1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
   2. ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์  หรือลกูจ้างชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ  ตําแหน่งอาจารย์   
   เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์การแต่งต้ังของผู้รักษาการใน
ตําแหน่งต่าง ๆ อาทิเช่น  ตําแหน่งรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา หัวหน้าศูนย์  หัวหน้าหน่วย ฯลฯ    ดังนั้น  เพื่อให้การแต่งต้ังผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความชัดเจนและเหมาะสม เหมาะสม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
กําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอแต่งต้ังผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การแต่งต้ังผู้ทีอ่ยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เปน็ผู้รกัษาการในตําแหน่งต่าง ๆ 
2. การแต่งต้ังลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์ หรือลูกจ้างชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู ้

ความสามารถพิเศษ  ตําแหน่งอาจารย์  เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี ้
1. หากยังไม่ผ่านการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ไม่ใหแ้ต่งตั้งเปน็ผู้รกัษาการใน 

ตําแหน่งต่าง ๆ  เนื่องจากเป็นตําแหน่งทีมี่ความรับผิดชอบสูง 
2. การแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวให้ตรวจสอบขอ้กฎหมายว่าทําได้หรือไม่  หรือหาก 

จําเปน็ต้องแตง่ตั้งให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 
 
   6.5  แนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ 
   ด้วยมีบางหน่วยงานได้เสนอเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อขอแต่งต้ังผู้ที่ยังไม่มีคําสั่ง
บรรจุหรือคําสัง่จ้าง เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  
   เพื่อให้การดําเนินเป็นไปด้วยความชัดเจนและเหมาะสม รองอธิการบดฝีา่ยบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์    จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเสนอแต่งต้ังผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานเสนอเรื่อง
ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เมื่อมีคําสั่งบรรจุหรือคําสั่งจ้างบุคคลที่จะเสนอแต่งต้ังเป็นผู้รักษาการในตําแหน่งต่าง ๆ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ และจะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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6.6 ขอแจ้งแนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสําหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ตราข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชาธานี พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพัน 2555 โดยมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2555 นั้น   ซึ่งมีบางหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศที่ได้กําหนด
ใหม่เป็นผลทําให้ขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ อาจเนื่องมาจากมีรายละเอียดที่ยุ่งยากซับซ้อน  

ในการดังกล่าว  เพื่อให้มีความเข้าใจและชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลอง 
ปฏิบัติสําหรับพนักงานตามประกาศที่กําหนดในข้างต้น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1. วันที่มีผลบังคบัแห่งประกาศฯ มีผลบังคับกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ต้องทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งต้ังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยคณะกรรมการฯดําเนินการประเมินไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
ทั้งนี้ ตําแหน่งประเภทวิชาการต้องมีเวลาทําการสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  

2. แบบประเมิน (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ) กําหนดดังนี้ 
2.1 แบบ ป. 1 : แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน  (สําหรับผู้บังคับบัญชา  

ผู้ทดลองปฏิบัติงาน และผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน) 
2.2  แบบ ป.2 : แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน (สําหรับผู้ดูแลทดลอง 

ปฏิบัติงาน)  
2.3 แบบ ป.3 : แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน (สําหรับผู้บังคับบัญชา) 
2.4 แบบ ป. 4 : แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน (สําหรบัคณะกรรมการประเมนิฯ)  
2.5 แบบ ป. 5 : แบบประเมินผลการทดองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลอง 

ปฏิบัติงาน 
3. องค์ประกอบคณะกรรมการฯ จํานวน 3 คน ซึ่งกรรมการควรเป็นผู้รับรู้หรือเกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน  
4. วิธีการประเมนิผลทดลองปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการประเมินผล 

ทดลองปฏิบัติงานตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินที่กําหนด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
5. การรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  ให้คณะกรรมการรายงานผลการ 

ประเมินตามแบบ ป.4 ต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ภายใน 15 วันเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 
6. การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน กรณีผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า มี 

เหตุผลอันสมควรซึ่งไม่สามารถประเมินผลทดลองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด สามารถขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน
ได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน โดยเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลอง 
ปฏิบัติงานสําหรับพนักงานตามประกาศที่กําหนดในข้างต้น ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน แบบ  
ป. 1 และสญัญาจ้างให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทําคําสั่งแต่งต้ังกรรมการพร้อมการขออนุมัติจ้าง 

2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดประสานกรรมการดําเนินการประเมินตามรายการประเมิน  
วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินที่กําหนด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

3. ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินตามแบบ ป. 4 ต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน  
7 วันเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 

/4. ให้หน่วยงาน… 
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4. ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้กองการเจ้าหน้าที่ 
เพื่อเสนออธิการบดีภายใน 15 วันเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 

5. กรณีขอขยายระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการประเมินฯ 
รายงานผลต่อต้นสังกัด และให้ต้นสังกัดขออนุมัติต่ออธิการบดีก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ 

              
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

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

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   
16/2555   
 

 
 ( รองศาสตราจารยน์งนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 


