
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่  16/2555 

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
3. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ 
4. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง  วัชระธนกิจ กรรมการ 
5. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  อมฤตสุทธ์ิ กรรมการ 
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย ์ กรรมการ 
7. (แทน) คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ  
8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
9. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาวญาเรศ  อัครพัฒนานกูุล กรรมการ     
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. รักษาราชการแทนคณบดี นางกัญญา  จงึวิมุติพันธ์ กรรมการ 
     คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
13. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
14. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          กรรมการ 
15. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ   
   และเครือข่าย  
16. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
17. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายกิตติพศ  วรรณคํา กรรมการ 
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสหรัฐ  โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
2. แพทย์หญิงชลลดา  บุษยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวชนัญชิตา  สวัสด์ิพันธ์ บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
4. นายอภิชาติ  ธรรมแสง บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
6. นายณัฐพล  สายโสม     นิติกรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   1.1  เลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2554 
   ประธาน  แจ้งเลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2554 จากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2555  เป็นชว่งเดือนเมษายน 2556  เนื่องจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชวร และทรงเขา้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2555  ซึ่งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษากราบบังคมทูลขอให้ทรงงดพระราชกรณียกิจ  จึงขอให้คณะ/สํานัก/
วิทยาลัย ประสานผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 15/2555  
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 การพิจารณากลัน่กรองผลการประเมนิผลการปฏิบติัราชการ รอบครึ่งปีหลัง  
(1 เม.ย.-30 ก.ย.2555) กรณีมีผู้ขอทบทวนผลการประเมิน 
 
   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2555  ได้มมีติเกี่ยวกับการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.-30 
ก.ย.2555)  ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) เห็นชอบกับผลการประเมินตามที่หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย   
2) กรณีข้าราชการ 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ราย สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ขอ 

ทบทวนผลการประเมินให้ผู้ขอทบทวนผลการประเมินจัดทําหนังสือขอทบทวนผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยภายใน 
เจ็ดวัน พร้อมกับนําเสนอประเด็นที่ขอทบทวน ข้อมูล และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้มีหนงัสือแจ้งมติดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ขอทบทวนผลการประเมนิ ซึ่ง
ปรากฏผลดังนี้ 
 

/1) นางเฉลิมศรี...   
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1) นางเฉลิมศรี  ฤทธาภัย  ได้รับหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  
2555 และมิได้ย่ืนเรื่องต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2) นายปภัสสร  เธียรปัญญา ได้รับหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  
2555 และยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่28 พฤศจิกายน 2555 
   ซึ่งตามความในข้อ 11 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554  
กําหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   ในฐานะคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
มีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นายปภัสสร  เธียรปัญญา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะ
รัฐศาสตร์  ตามประเด็น ข้อโต้แย้ง และข้อเสนอของ นายปภัสสร  เธียรปัญญา  ดังนี้ 

1) มีการให้ผูร้ับการประเมนิเขยีนคะแนนรวมองค์ประกอบที่หนึ่ง  เกิน 80 คะแนน 
      ข้อโต้แย้ง ผู้ขอทบทวนไมท่ราบมาก่อนและไม่มีการแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ
ล่วงหน้า  จึงกรอกคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ไม่เกิน 80 คะแนนตามความในข้อ 7 ของประกาศคณะ 

2) หลักเกณฑ์การคิดคะแนนรวมขององค์ประกอบที่หนึง่ เป็นสัดส่วนกับผู้ที่ได้คะแนน 
เกิน 80 คะแนน 

       ข้อโต้แย้ง   
  2.1)  ความใน 13 ของประกาศคณะกําหนดไว้ว่า “หลักเกณฑ์ใดที่ไม่ได้กล่าวถึงใน
ประกาศคณะให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย” แต่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวเป็นมติของที่
ประชุมคณะ 

  2.2)  ผูข้อทบทวนไม่ทราบหลักเกณฑ์การคดิคะแนนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
ล่วงหน้า 

  ข้อเสนอ 
1) ขอให้ทบทวนผลการประเมนิ โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศคณะ โดยกรอกคะแนน 

องค์ประกอบที่หนึ่ง ไม่เกิน 80 คะแนน 
2) สิ่งใดที่ไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร จะนํามาใช้เป็นเกณฑ์    

การประเมินไม่ได้ 
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
1) คะแนนประเมนิของ นายปภัสสร  เธียรปัญญา 
2) สําเนาหนังสือของ นายปภัสสร  เธียรปัญญา ที่ พิเศษ/2555  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 

พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้มูลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เปน็ประธานอนุกรรมการ 
คณบดคีณะศลิปศาสตร์  ประธานสภาอาจารย์ เปน็อนกุรรมการ  นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์  เป็นเลขานุการ และ
นายณัฐพล สายโสม เปน็ผูช้่วยเลขานุการ 

/3.2 การปรบั… 
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   3.2 การปรบัเงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย (เยียวยา) ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   
 

ตามท่ี ทปอ. แจ้งใหม้หาวทิยาลัยขอรับการจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงาน 
มหาวทิยาลยั  เพื่อใช้สําหรับการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหม้ีผลต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2555 พรอ้ม
ทั้งส่งวิธีการคํานวณ(สูตร) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการคํานวณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม   ต่อสาํนักงบประมาณ หากมีขอ้สงสัยให้สอบถามข้อมูลทางอีเมลไ์ด้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ.วิชิต ลีละศิธร    
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ (มศว.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราว
ประชุมครั้งที ่14/2555 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 มมีติใหม้หาวทิยาลยัใช้สูตรของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒใน    
การคํานวณเพือ่ของบประมาณไปยังสํานกังบประมาณ นั้น 
   กองการเจ้าหนา้ที่ ได้สอบถามวิธีการคํานวณตามสูตรของ มศว. ไปยัง ผศ. นพ.วิชิต ลลีะศธิร 
แล้ว มีหลักการคือ รายรับทีพ่นักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับหลังการปรับเพิ่มเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทีม่ี
อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะต้องมีรายรับไม่น้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่  และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
อายุงานไม่เท่ากันจะต้องได้รายรับไม่เท่ากัน จึงมีแนวคิดที่จะให้ปรับเพิ่ม 2 ส่วน คอื 

1. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒ ิที่คาํนวณจากตารางเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการที่ 
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 คูณด้วย 1.6 และ 1.4 สําหรับพนกังานสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของ มศว. ตามลําดับ และพนักงานที่มีเงินเดือนต่ํากว่าเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ณ 1 มกราคม 2555  
ให้ได้รับการปรับเพิ่มเท่ากับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ (แถบดํา) เอกสารหมายเลข 1 เมื่อคํานวณแล้วผลปรากฏว่า
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 และมอีายุงานระหว่าง 1-6 ปี ไม่มคีวามแตกต่างกัน
กับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป จึงนําเสนอเงินเพิ่มส่วนที่ 2 

2. เงินเพิ่มส่วนที ่2 สําหรบัพนกังานมหาวิทยาลัยที่ได้รบัการบรรจุก่อนวนัที่  
1 มกราคม 2555 และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มศว. เสนอให้มีเงินเพิ่มส่วนที่ 2 เพื่อให้เกิดความแตกต่างกันของ
รายรับ (เงินเดือน + เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ + เงินเพิ่มส่วนที่ 2) ระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานไม่เท่ากัน  
โดยเงินเพิ่มส่วนที่ 2 จะไม่นํามารวมกับตัวเงินเดือนในการคํานวณสําหรับการขึ้นเงินเดือนประจําปีหรือการปรับฐาน
เงินเดือนตามประกาศของทางราชการ (ถ้ามี) โดยเงินเพิ่มส่วนที่ 2 ที่พนกังานจะได้รับมีหลักเกณฑ์การคํานวณ ตาม
เอกสารหมายเลข 2  จากการคํานวณของ มศว. จะเห็นได้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยทีป่ฏิบัติงานตั้งแต่ 1 – 5 ปี จะ
ได้รับเงินเพิ่มส่วนที่ 2 แตกต่างกัน คือ 500 , 900 , 1,200 , 1,400 และ 1,500 ตามลําดับ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะเลิกจ่าย
เมื่อปฏิบัติงานไปแล้วก่ีปี 
 เมื่อ ทปอ. กําหนดให้การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มีผลต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2555 จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1. เงินปรับเพิม่ตามคุณวุฒ ิ
 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
 1.1 ณ วันที ่1 มกราคม 2555 กําหนดเป็นค่าจ้าง (Salary Base) และสวัสดิการ แยกจากกัน  
 1.2 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 รวมค่าจ้าง (Salary Base) และสวัสดิการ เข้าด้วยกัน 
 จากข้างต้นมหาวิทยาลัยจะต้องคํานวณเงินเพิ่มเป็นสองช่วง คือช่วงที่ 1 คือ ณ วันที่  

1 มกราคม 2555 โดยใช้ตารางเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2555 โดยไม่ต้องคูณร้อยละ  และช่วงที่ 2 คือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 ใช้ตารางเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของ
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 คณูร้อยละ  

/ประเด็นปัญหา… 
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   ประเด็นปัญหา สืบเนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยกําหนดอัตราเงินเดือน (Salary Base)  
และสวัสดิการแยกจากกัน และเมื่อมีการปรับเพิ่มเงินเดือนตาม ก.พ. ก็มิได้ปรับสวัสดิการให้สอดคลอ้ง ทําให้สัดส่วน
เงินเดือนต่อสวัสดิการไม่คงที่ คือ 
 

คุณวุฒิ ปี 2542-2546 ปี 2547–2548 ปี 2548-2549 ปี 2550-2554 
ปี 2555 
อัตราใหม่ 

สายวิชาการ      
ปริญญาเอก 1.7 1.62 1.59 1.57 1.4 
ปริญญาโท 1.7 1.62 1.59 1.57 1.4 
ปริญญาตร ี 1.7 1.62 1.59 1.57 1.4 
สายสนบัสนุน      
ปริญญาโท 1.5 1.44 1.42 1.40 1.3 
ปริญญาตร ี 1.5 1.44 1.42 1.40 1.3 
ปวส. 1.5 1.44 1.42 1.40 1.3 
 

 จึงมีปัญหาว่าจะกําหนดร้อยละในการคูณตารางเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการที่ 
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 เท่าใด  หากจะคูณ 1.4 และ 1.3 ตามอัตราใหม่อาจทําให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเป็นธรรม  เนื่องจากเดิมสัดส่วนสวัสดิการต่อเงินเดือนสูงกว่า 1.4 และ 1.3   

2. เงินเพิ่มส่วนที ่2 สําหรบัพนกังานมหาวิทยาลัยที่ได้รบัการบรรจุก่อนวนัที่  
1 มกราคม 2555 และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  จากสูตรของ มศว. เงินเพิ่มส่วนที่ 2 พนักงานอายุงาน 1 ปี 
เท่ากับ ร้อยละ 4 ของฐานเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังตามคุณวุฒิในปี  พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 4  หมายถึง  
การขึ้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัย เฉลี่ยรอ้ยละ 4 ต่อปี)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่มเงินเดือน 
รอบ 1 เมษายน 2555 เฉลี่ยร้อยละ 2.91  และรอบ 1 ตุลาคม 2555 เฉลี่ยร้อยละ 2.83  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะใช้
ร้อยละเท่าใดในการคํานวณเงินเพิ่มส่วนที่ 2 ซึ่งหากมหาวิทยาลัยใช้กําหนดเป็นร้อยละ 3 จะได้เงินเพิ่มส่วนที่ 2 ตาม
เอกสารหมายเลข 3  
 ขณะนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ประมาณการงบประมาณการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ช่วงที่ 1 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยใช้ตารางเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 
มกราคม 2555 โดยไม่ต้องคณูร้อยละ  และช่วงที่ 2 คือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 ใชต้ารางเงินปรบัเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็น 2 ช่วง คือ 1) คูณร้อยละ 1.7 สําหรบัสาย
วิชาการและ 1.5 สําหรับสายสนบัสนุนวชิาการ และ 2) คูณร้อยละ 1.6 สําหรบัสายวิชาการและ 1.4 สําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ และสง่ให้ กองแผนงาน แล้ว คงเหลอืการประมาณการงบประมาณที่จะใช้สาํหรับการปรบัจริง   
และเงนิเพิ่มในส่วนที่ 2 
 

 รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณา  2  ประเด็น  ดังนี้ 

 1. ร้อยละสําหรับใชคู้ณตารางเงนิปรับเพิม่ตามคุณวุฒขิองข้าราชการ  
1.1 ช่วงที่ 1 แต่งต้ังวันที่ 1 มกราคม 2555 จนถงึวันที่ 2 มีนาคม 2555  ข้อเสนอ ไม่ต้อง 

คูณร้อยละ ใหอ้นุโลมใช้ตารางของข้าราชการ เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้นําเงินเดือนรวมสวัสดิการ 
/1.2 ช่วงที่ 2… 
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 1.2 ช่วงที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 3 มนีาคม 2555 เป็นต้นไป 
  แนวทางที่ 1 คูณ 1.7 สําหรบัสายวิชาการ  และคูณ 1.5 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ 
  แนวทางที่ 2 คูณ 1.6 สําหรบัสายวิชาการ  และคูณ 1.4 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ 
พิจารณาจากอัตราส่วนเงินเดือนต่อสวัสดิการ ปี 2550 – 2554 
  แนวทางที่ 3  คูณ 1.4 สําหรบัสายวิชาการ  และคูณ 1.3 สําหรับสายสนับสนุน
วิชาการ พิจารณาจากอัตราการคูณอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 
  แนวทางที่ 4  แบ่งพนักงานเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มที่ 1  พนกังานที่บรรจุก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2555  คณู 1.6 สําหรับสาย
วิชาการ  และคูณ 1.4 สําหรบัสายสนับสนนุวิชาการ พิจารณาจากอัตราส่วนเงินเดือนต่อสวัสดิการ ปี 2550 – 2554 
  กลุ่มที่ 2 พนักงานที่บรรจุต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2555 คณู 1.4 สําหรับสาย
วิชาการ  และคูณ 1.3 สําหรบัสายสนับสนนุวิชาการ 

2. ร้อยละการเพิ่มเงินเดือนเฉลี่ย สําหรับการคาํนวณเงนิเพิ่มส่วนที่ 2 
 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากยังไม่ทราบว่าสํานักงบประมาณจะจดัสรรงบประมาณ
สําหรบัการปรบัเพิ่มเงินเดือนดังกล่าวข้างต้นเมื่อใด  ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาํ
ข้อมลูการจา่ยเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานมหาวทิยาลัย ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยให้เปรียบเทียบเงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่ได้รบักับเงนิปรบัเพิ่มเงินเดือน(เยียวยา) ตาม
แนวทางที่ 3 และ 4 ว่าจะมผีลกระทบอยา่งไรต่อมหาวทิยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัย 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอรับโอน ว่าที่ร้อยตรีบุณยสฤษฎ์  อเนกสขุ  ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์   
ยินดีให้โอนได้ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2555  นั้น 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีคําสั่งให้โอน ว่าที่ร้อยตรีบุณยสฤษฎ์  อเนกสุข   
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ไปดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้ังแต่วันที่  1  
พฤศจิกายน  2555  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  1577/2555  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2555 ทั้งนี้         
ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้โอนข้าราชการที่กําหนดแล้ว  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

/4.2  การจ้าง... 
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4.2  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
   4.3 พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ  
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย คือ  นายวิสิทธ์ิศักด์ิ  อุทโธ  ตําแหน่ง  
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่  1 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555  เพื่อย้ายกลับภูมิลําเนา 
    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 
ตําแหน่งที่จ้าง เงินเดือน 

ตั้งแต่วันที ่
ตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เดือนละ 

 เงินรายได้      

1 นายสราวุธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 423 17,640   3 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2556 

   ประเสริฐศร ี สาขาวิทยาศาสตร์และ ภาควิชาเคมี   หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

  เทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์    

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล     
       
2 นายจักรภพ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 528 17,640   1 พฤศจิกายน 2555 – 30 กันยายน 2556 

   เสาเวียง สาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร     

       

3 นายถนัดกิจ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 134 17,640  2 พฤศจิกายน 2555 – 30 กันยายน 2556 

    ศรีโชค สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์    

       

4 นายฐิตินนท ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ 106 17,640  1 พฤศจิกายน 2555 – 30 กันยายน 2556 

   ศรีสุวรรณด ี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก 

  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์    
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีว่าด้วยการลาออกจากราชการ หรือ  
การลาออกจากงานของบุคลากรมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. .. 
 

   การลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งในการรับ
ราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน  บุคลากรสามารถยื่นความประสงค์ขอลาออกจากราชการหรือลาออกจากงาน  
ซึ่งการลาออกต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  อาจแยกเปน็ 2 กรณ ีคือ การลาออกจากราชการหรือลาออกจากงาน
โดยทั่วไป และการลาออกจากราชการหรือลาออกจากงาน เพื่อไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อไปรับสมัคร
เลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิารท้องถิ่น  เป็นต้น 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส่วนราชการหนึ่งที่มีบุคลากรประกอบไปด้วย ข้าราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว  ที่ผ่านมาได้มีบุคลากรได้ย่ืนความประสงค์ลาออกจาก
ราชการหรือลาออกจากงานเป็นจํานวนมาก  ซึ่งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลม  กอปรกับตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ยังไม่ได้กําหนด
หลักเกณฑ์  กฎ ระเบียบ และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ชัดเจน  ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรือลาออกจากงาน  และการยับย้ังการอนุญาตให้
ลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน      
จึงสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ. ... 
   เพื่อให้การดําเนินการขอลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  เป็นไปอย่างถูกต้อง รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารทรัพยากรมนษุย์ จึงเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการลาออกจากราชการและลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ...  เพื่อ
พิจารณา 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
 

1. สรุปสาระสาํคัญและข้อมลูเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการลาออกจากราชการหรือลาออกจากงานของบุคลากร 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .. 
3. ร่างแบบหนงัสือขอลาออกจากราชการหรือลาออกจากงาน 
4. ร่างหนังสือขอตรวจสอบหนี้สินกับทางราชการ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 

5.2 ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาํหนดสมรรถนะ ความรู้  
ความสามารถ  และทักษะทีจ่าํเปน็ในการปฏิบัติงานสาํหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 

/5.3 ร่างประกาศ... 
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5.3 ร่างประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท 
ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดบัตาํแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งบคุลากร สงักัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 
 

 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.4  การปรับปรุงระบบเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 สืบเนื่องจาก ก.พ. ได้กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ  
วันที่ 1 มกราคม 2555 และกาํหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2555 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 กอปรกบัที่ ทปอ. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย
ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้สําหรับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุ
และแต่งต้ังให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และเสนอไปยงัสํานักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม นั้น 
 

 เพื่อให้เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2555 จึงเหน็ควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนขั้น
ตํ่า-ขั้นสูง และฐานในการคํานวณเพื่อเพิ่มเงินเดือน ดังนี้ 

 5.4.1 อัตราเงนิเดือนแรกบรรจุ  สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใน 
ปัจจุบัน คือ อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 คูณ 1.4 สําหรับสายวิชาการ และคูณ 
1.3 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ ดังนั้น หากกําหนดตามแนวทางเดิม อัตราเงินเดือนปรับปรุงใหม่ คอือัตราเงินเดือน
แรกบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 คณู 1.4 สําหรับสายวิชาการ และคณู 1.3 สําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ คือ 
 

คุณวุฒิ 

ปัจจุบัน 
ใช้ฐานเงินเดือนข้าราชการ 1 เม.ย.2554 คณู  

ปรับปรุง 
ใช้ฐานเงินเดือนข้าราชการ 1 ม.ค.2555 คูณ 

สายวิชาการ (1.4) 
สายสนับสนุนวิชาการ

(1.3) 
สายวิชาการ (1.4) 

สายสนับสนุนวิชาการ
(1.3) 

ปริญญาตร ี 12,800 11,890 16,360 15,190 
ปริญญาโท 17,640 16,380 21,420 19,890 
ปริญญาเอก 23,820 22,120 26,600 24,700 
 
 ทั้งนี้  รายละเอียดอัตราเงินเดือนแรกบรรจสุําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 1  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  

 อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลยัมหาสารคามได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนใหม่  
โดยใช้ฐานเงินเดือนแรกบรรจขุองข้าราชการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 คณูร้อยละที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มีผลต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  ส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนใหม่  
โดยใช้ฐานเงินเดือนแรกบรรจขุองข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 คณูร้อยละที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีผลต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2555  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 

/กรณีมหาวิทยาลัย… 
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 กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะให้มีผลต้ังแต่เมื่อใด  

1) วันที่ 1 มกราคม  2555 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับ 
พนักงานที่บรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามสูตรของ มศว. ซึ่งหากเห็นชอบตามนี้ มหาวิทยาลัย
จะต้องดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1) ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามสูตรของ มศว. 
  1.2) จ่ายค่าครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. สําหรับพนักงานที่บรรจุจากคณุวุฒิปริญญา 

ตรี และได้รับเงินเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท บรรจุจากคณุวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีและได้รับเงินเดือนต่ํากว่า 12,285 บาท  
  1.3) แก้ไขการรวมเงินเดือนและสวัสดิการ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 
  1.4) แก้ไขการเพิ่มเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 
  1.5) แก้ไขการเพิ่มเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555  หรือ 
 

 2) วันที ่1 ตุลาคม 2555 เนื่องจากสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับอัตราใหม่
โดยใช้ฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที ่1 มกราคม 2555 คูณ 1.7 สําหรบัสายวิชาการ และ 1.5 สําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ แต่จะไม่สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 
วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามสูตรของ มศว.    หรือ 
 

 3) วันทีส่ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
เอกสารหมายเลข 1  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับ 
                           พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2) พ.ศ..... 
เอกสารหมายเลข 2  ตัวอย่างการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยใน 
                          สถาบนัอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามหลักการของสํานักงบประมาณทีจ่ัดสรร
งบประมาณสาํหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2556  คือใชเ้งินเดือนแรกบรรจุของ 
ก.พ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทีป่ระชุมจึงมีมติให้ปรบัปรุงอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุสาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ โดยใช้เงนิเดือนแรกบรรจุของ ก.พ. ณ วันที่ 1 มกราคม 
2555 คูณ 1.4 เท่าสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ คณู 1.3 เท่าสาํหรับตําแหน่งประเภทบริหาร วิชาชพีเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 
5.4.2 อัตราเงนิเดือนขั้นต่าํ-ขั้นสงู  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดอัตราเงินเดือน 

ขั้นตํ่า-ขั้นสูงสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยอนุโลมตามอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูงของข้าราชการ ณ วันที่ 1 
เมษายน 2554  ทั้งนี้ ภายหลงัจากมีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
ก.พ.อ. ยังไม่ได้กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูงใหม่  
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกน่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหมายเลข 1 

 /กรณีมหาวิทยาลัย… 
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 กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะกําหนดอย่างไร 

1) อนุโลมตามอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูงของข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554  
จนกว่า ก.พ.อ. จะกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูง ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  หรือ 

2) ใช้อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสงูของข้าราชการ ณ วันที ่1 เมษายน 2554 คูณ 1.4  
สําหรับสายวิชาการ และ 1.3 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ (หลักการเดียวกันกับมหาวิทยาลัยขอนแกน่และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
เอกสารหมายเลข 1  ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า – ขั้นสูง พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ กองการเจ้าหนา้ที่ สอบถามข้อมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าจะมีการปรับอัตราเงนิเดือนขั้นต่าํ-ขั้นสงูของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษา ให้สอดคล้องกับการปรบัอัตราเงินเดอืนแรกบรรจขุอง ก.พ. หรอืไม่ แล้วจึงดําเนนิการปรับ
เงินเดือนขั้นต่าํ-ขั้นสูงของพนักงานมหาวทิยาลัยต่อไป 
 
 
   5.4.3 ฐานในการคํานวณเพื่อเพิ่มเงนิเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล กําหนดฐานในการคํานวณเพื่อเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุโลมตามฐานในการ
คํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ทั้งนี้ ภายหลังจากมีการปรบัอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุของข้าราชการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก.พ.อ. ยังไม่ได้กําหนดฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการใหม่ใหม่  
   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกน่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กําหนดฐานในการคํานวณเพื่อ
เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสูตรของ ก.พ.อ. รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหมายเลข 1 ทั้งนี้ การจะ
กําหนดฐานในการคํานวณฯ ได้นั้น จะต้องกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูงก่อน  
 กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะกําหนดอย่างไร 

1) อนุโลมตามฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน  
2554 จนกว่า ก.พ.อ. จะกําหนดฐานในการคํานวณใหม่  หรือ 

2) กําหนดโดยใช้สูตรของ ก.พ.อ. โดยมหาวิทยาลัยต้องกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจ ุ
และเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูง  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหมายเลข 2 
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
เอกสารหมายเลข 1  การกําหนดฐานในการคํานวณและชว่งเงินเดือนของมหาวิทยาลยัขอนแก่นและมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เอกสารหมายเลข 2  ร่างฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

     อุบลราชธานี 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ กองการเจ้าหนา้ที่ สอบถามข้อมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าจะมีการปรับฐานในการคาํนวณเพือ่เลื่อนเงนิเดือนของขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษาให้สอดคล้องกับการปรบัอัตราเงินเดอืนแรกบรรจขุอง ก.พ. หรอืไม่ แล้วจึงดําเนนิการปรับฐาน
ในการคํานวณเพื่อเพิ่มเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลัยต่อไป 

/5.5 พิจารณา...  
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5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกและประเมินบคุคลเพื่อพิจารณา 
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ 
 

   คณบดคีณะรฐัศาสตร์  ขอถอนเรื่อง 
 
 
  5.6 กําหนดแนวทางการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมและขัน้ตอนการคัดเลือก 
บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 
 

 
5.7 การเปลี่ยนตําแหนง่ของบุคลากร 
รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 
 

 
 
5.8 ขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยุติการศึกษา 

รายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติงาน 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   ขออนุมัติให้  นางสาวจรวยพร   แสนทวีสุข  ขา้ราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญา           
โท - เอก สาขา Materials  Engineering  ณ  University of Wisconsin – Madison  ประเทศสหรฐัอเมริกา     
ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทุนส่วนตัว  ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2547  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555     
รวมระยะเวลา 8 ปี 9 เดือน 24 วัน รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจาก 
บุคคลดังกล่าวได้ขอยุติการศึกษา  เพื่อรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนด้วยคุณวุฒิปริญญาโท  และ 
จะกลับไปสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในเดอืนมกราคม  2556  โดยจะขออนุมัติตามระเบียบของ 
ทางราชการ   ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะส่วนราชการเจ้าของทุน  ได้อนุมัติให้ยุติการศึกษา   
และสํานักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้บุคคลดังกลา่วรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานแล้ว  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
1.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และ

ดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ. 2549  กําหนดให้เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา  ต้องรีบ
เดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในระยะเวลา ดังนี้ 
     1.1  กรณีลาเกิน 1 ปี   ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  20  วัน 
       1.2  กรณีลาเกิน 6 เดือน  ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  10  วัน 

     1.3  กรณีลาไม่เกิน 6 เดือน  ต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน  5 วัน 
2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554  กําหนด

แนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ  และพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเลม่วิทยานิพนธ์แล้วและอยูใ่นระหว่างการขออนุมติัสําเร็จการศึกษา
หรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่
ปรึกษา 

/รองอธิการบดี... 
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ

พิจารณากรณี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขออนุมัติให้  นางสาวจรวยพร   แสนทวีสุข   รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ต้ังแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  2555   

 
เอกสารประกอบการประชุม   

- หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0529.8/5796  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2555  เรื่อง   
ข้าราชการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  และขอเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2  
พฤศจิกายน  2555   
 

5.9 ขออนุมัติกําหนดคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง่ สาํหรบัการสอบแข่งขนัพนักงาน 
มหาวทิยาลัย ตําแหนง่ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน และตําแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สงักัดสํานักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม  สํานักงานอธิการบด ี
 

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสํานักงานบริหารกายภาพและ 
สิ่งแวดล้อม ประจําปี 2556 และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2556 สําหรับการเปิดสอบแข่งขันพนักงาน
มหาวทิยาลยั ตําแหน่งผูป้ฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  จํานวน  2  อัตรา และตําแหน่งช่างเทคนคิปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา    

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  มีความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็น 
พนักงานมหาวทิยาลยัในตาํแหน่งดังกล่าวขา้งต้น  แต่เนื่องจากตามข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเรือ่ง  
การกําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2555 บัญญัติว่า “การกําหนด 
ช่ือตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสาํหรับพนักงานมหาวทิยาลยัให้นําบัญชแีสดงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานบรหิารปฏิบัติงาน และมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ช่างเทคนคิปฏิบัติงาน คือ “ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง หรือ คณุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้”  
   ดังนั้น  เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน 
สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  จึงขออนุมัติกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากมาตรฐานกําหนดตาํแหน่ง  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อพิจารณากําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน และตําแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัด
สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  สํานักงานอธิการบดี  เพิ่มเติมจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ดังนี้ 

1. ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
1.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทาง 

การเงิน การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการทัว่ไป หรือ 
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ตําแหน่งชา่งเทคนคิปฏิบัติงาน 
2.1  สังกัดงานไฟฟ้าและโทรศัพท์  
  - คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง : สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส ์ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  

/2.2  สังกัดงาน... 
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2.2  สังกัดงานสํารวจออกแบบและเขียนแบบ 
  - คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง : สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางโยธา การก่อสร้าง หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

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

- หนังสือ ที่ ศธ 0529.2.6/3402  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1  ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 

คณะบริหารศาสตร ์  ขออนุมัติให้  นางสาวจิรภา   โสภณ   พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตําแหน่งอาจารย์   ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก   สาขาวิชา  Development  Planning  ณ  สถาบนั
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT)  ด้วยทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพฒันาอาจารย์ในสถาบัน 
อุดมศึกษาและทุนส่วนตัว  ต้ังแต่วันที่  25  ธันวาคม  2549  ถึงวันที ่ 24  ธันวาคม  2555  รวมระยะเวลา  6  ปี     
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์มีจํานวน
อาจารย์ไม่เพียงพอต่อการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  เพราะ
ปัจจุบันใช้อาจารย์จากหลักสตูรอื่นมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน  ประกอบกับเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระงานใน
การบริหารงานหลักสูตรบรหิารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม   

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
1. ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ 

พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544  ข้อ 18 วรรค 2 ในระหว่างการไปศึกษาหากทางราชการมีความ
ประสงค์จะให้ผู้ใดกลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้า
ไปปฏิบัติราชการทันที   

2.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554  
กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ  และพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขอ
อนุมัติสําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจาก
บัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

/รองอธิการบดี… 
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   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณากรณี  ขออนุมัติให้  นางสาวจิรภา   โสภณ  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษา     

 
เอกสารประกอบการประชุม   

- หนังสือคณะบริหารศาสตร์ ที ่ศธ 0529.13/7876  ลงวันที ่ 12  ธันวาคม  2555  เรื่อง   
ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานตัวกลับ (กรณลีาศึกษาต่อในประเทศ) 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ให้คณะบริหารศาสตร์ ควบคุมการศึกษาให้
สําเร็จตามที่หลักสูตรกําหนด 
 
 

6.2  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกและประเมินบคุคลเพื่อพิจารณา 
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองเจ้าหนา้ที ่
           

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2555  เมื่อวันที่ 30 มถิุนายน  
2555   ได้ใหค้วามเห็นชอบการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  สํานักงานอธิการบดี ประกอบกับได้มีประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร  เรื่อง   หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. 2555  
 กองการเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของอธิการบดีจึงขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ก.บ.บ. สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ได้ 
เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 

1) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  
2555 ให้ความเห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี  ในการประชุม 13/2555     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้คัดเลือกกรรมการตามข้อ (2) (ง) แล้ว ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าผู้อํานวยการกอง
การเจ้าหน้าที่ ดังนี้  

1) ..............................................................................        ประธานกรรมการ 
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย                    

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี                   กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์           

3) ..............................................................................             กรรมการ 
หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะที่ ก.บ.บ. มอบหมาย จํานวน 1 คน   

/4) นางจริยา… 
 
 



- 16 - 
 

 
4) นางจริยา  ปัญญา                    กรรมการ 

ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล    
5) นายอัศนีย์  ฐานสันโดษ                    กรรมการ  

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
6) นางเกษร  จรญัพรหมสริ ิ         เลขานุการ 

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
7) ..............................................................................              ผู้ช่วยเลขานุการ 

      ผู้ที่ประธานมอบหมาย   
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
 ตามความในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ระดับตําแหน่ง และการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ฯ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 6  ตําแหนง่ที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยได้กําหนดตําแหน่งไว้แล้ว ใหดํ้าเนินการเพื่อ
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งได้  
 ข้อ 10  ให้มีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกและประเมนิบุคคล เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้งนี้ การแต่งต้ังและองค์ประกอบของคณะกรรมการดําเนินการ ให้เป็นไป ดังนี้ 
 (2) ตําแหน่งผูอํ้านวยการกองในสํานักงานอธิการบดี ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เสนอ
แต่งต้ังต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของ ก.บ.บ. ดังนี้ 

(ก) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(ข) รองอธิการบดีที่กํากับดูแลหน่วยงานที่ทําการประเมิน  เป็นกรรมการ 
(ค) หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะที่ ก.บ.บ. มอบหมาย จํานวน 1 คน   
     เป็นกรรมการ 
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการบริหารสาํนักงาน

อธิการบดีเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับที่ทําการประเมิน  
     จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ 
(จ) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นเลขานกุาร 
(ฉ) ผู้ที่ประธานมอบหมาย  เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้

1) อธิการบด ี เปน็ประธาน 
2) ผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการ เปน็กรรมการตามข้อ 3 
3) นางสาวอุษา  ประดิษฐศลิป ์ เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 
 
   6.3  ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากําลังปงีบประมาณ 2557  
   ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรกรอบอัตราใหม่ตามแผนกรอบอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2558) ปีงบประมาณ 2557  จํานวน  5  อัตรา  ได้แก่ ตําแหนง่บุคลากร จํานวน 1 อัตรา ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร จํานวน 2 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา  

/เนื่องจาก… 
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   เนื่องจากฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มีความจําเป็นต้องมีตําแหน่ง 
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต์หลักของคณะและหนว่ยงาน  ดูแล
และพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู ดูแลระบบเครอืข่ายและระบบแม่ข่ายเบื้องต้น  และในขณะนี้คณะมี
อัตรากําลังตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพียง  1 อัตรา จึงไม่เพียงพอกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ สําหรับ
งบประมาณที่ใช้ในการจ้าง คณะมีอัตราว่างเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จํานวน 1 
อัตรา ซึ่งเปิดสอบแข่งขันแล้วแต่ไม่มีผูส้มัคร จึงขอยุบอัตราดังกล่าว และตําแหน่งผู้ช่วยสอน (ลูกจ้างชั่วคราว) จํานวน 
3 อัตรา ยังไมม่ีการเปิดสอบแข่งขัน  จึงจะขอเกลี่ยวงเงินในอัตราว่าง จํานวน 4 อัตราข้างต้น สําหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้กรอบอัตรากําลังปีงบประมาณ 2557 
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
   ทั้งนี้  ในกรณทีี่ไม่เป็นไปตามแผนกรอบอตัรากําลังให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณาเป็นรายกรณี 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากําลังปีงบประมาณ 2557 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     
เพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. แผนกรอบอัตรากําลัง 4 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและอัตรากําลังภายในสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ 
3. ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ 
4. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน และทีข่อเปิดสอบแข่งขัน 
5. หนังสือที่ ศธ 0529.7.1.2/15268  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มีกรอบอัตรากําลงัตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ในปีงบประมาณ 2556 ที่ยังไม่ได้ดําเนินการสรรหาบุคคล จึงมีมติอนุมัติให้สับเปลี่ยน
กรอบอัตรากําลัง  โดยนํากรอบอัตรากําลังตําแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร์มาเปิดสอบแข่งขนัในปีงบประมาณ 
2556 ส่วนกรอบอัตรากําลังตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหน้ําไปดําเนินการในปีงบประมาณ 2557 แทน 

อนึ่ง มอบหมายให้ กองการเจ้าหนา้ที่ กําหนดแบบฟอร์มหรือรูปแบบการเสนอขออนมัุติ 
เปิดสอบแข่งขันตามอัตรากําลังทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยให้วิเคราะห์เหตุผลและความจาํเป็น  และภาระงาน
และหนา้ที่ที่มอบหมาย  และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
   6.4  ขออนุมัติค่าประสบการณ์ สําหรับบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการทางการแพทย์
และมีใบประกอบวิชาชพี 

 

   สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2555 เห็นชอบการกําหนดเงินค่าประสบการณ์สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบ
ประกอบวิชาชีพ ตําแหน่งพยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร รังสีการแพทย์ นักกายภาพบําบัด และแพทย์แผนไทย 
สําหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยใช้สูตรในการคํานวณคือ เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2554 
คูณประสบการณ์ปีละไม่เกิน 5% แล้วคูณ 1.3 จึงจะเป็นเงินเดือน ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ขอกลับไปพิจารณา นั้น    

 /วิทยาลัยแพทยศาสตร์...   
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   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเพิ่มตําแหน่งทันตแพทย์  
โดยใช้สูตรในการคํานวณเงินเดือนและค่าประสบการณ์ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 15/2555 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   6.5  ขออนุมัติคืนตําแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และขอรบัจัดสรร 
งบประมาณสาํหรับการเปิดสอบแข่งขนับคุคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน 
 

   ด้วย นายการัตน์  ชูรัตน์  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งช่างเทคนิค
ชํานาญงาน อัตราเลขที่ 22 สังกัดงานไฟฟ้าและโทรศัพท ์ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 
   เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  จึงขออนุมัติ
คืนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขอรับจัดสรรงบประมาณสําหรบัการเปิดสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ดังนี้ 
   1. ขออนุมัติคนืตําแหน่ง นายการัตน์  ชูรัตน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งช่างเทคนิคชํานาญงาน อัตราเลขที่ 22 สังกัดงานไฟฟ้าและโทรศัพท์  สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบดี เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ในการบริหารงานในภาพรวม 
   2. ขอรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าไม่ตํ่ากว่านี้ ทางไฟฟ้ากําลัง  อิเล็กทรอนิกส์  การสื่อสาร  คอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ แจ้งความประสงค์ขอใช้กรอบอัตราดังกล่าวข้างต้นเพื่อรับ
โอนข้าราชการพลเรือน 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อ 1 ส่วนการจัดสรรงบประมาณทดแทนให้
สํานักงานบรหิารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้คณะพยาบาลศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นทีป่ระสงค์ขอใช้กรอบ
อัตรากําลงัดังกล่าวเจรจากบัสํานักงานบริหารกายภาพฯ ก่อน แล้วนําเสนอทีป่ระชมุพิจารณาในคราวต่อไป 
 
 
       6.6 ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผนัใหข้้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เสนอขอกําหนดตําแหนง่สงูขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศทีส่ถาบนัอดุมศึกษากําหนดไว้เดิม 

   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  10/2555 
เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  กองการเจ้าหน้าที่  เสนอที่ประชุมทราบ  ก.พ.อ. มีมติใหข้ยายช่วงระยะเวลา
ผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือ
ประกาศที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้กําหนดไว้เดิมไปพลางก่อนจนถึงวันที่  30  กันยายน  2555  สําหรับการ 

/ประเมิน... 



- 19 - 
 
 

ประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดตาม
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553   
     ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม2555  แจ้งมติ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งที่  9/2555  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2555  ได้พิจารณาแล้วเหน็
ว่า  เนื่องจากขณะนี้ ก.พ..ยังมิได้นําเรื่องการเสนอผลงานวิจัยมากําหนดใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือน  จึงมมีติเห็นชอบให้ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผนัให้ขา้ราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  เสนอขอกําหนดตาํแหน่งสูงขึน้  โดยใช้ผลงานตามข้อบงัคบัหรือประกาศที่สถาบัน 
อุดมศึกษากําหนดไว้เดิมไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.จะนาํหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดเกี่ยวกับการเสนอ
ผลงานวิจัยมาใช้เปน็องค์ประกอบในการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหน่งสูงขึน้  สําหรับ 
การประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นนั้น  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด
ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2554 
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ  และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านทราบ 
   

เอกสารประกอบการประชมุ 
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 7  ลงวันที่  7  ธันวาคม 

2555 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

6.7  รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจาํ 
 

รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์เสนอที่ประชุมรับทราบ ผลการเลือกต้ัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา  ดังนี้ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบปุผา   สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
   2. นายไท  แสงเทียน              สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
     ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ   กอบบุญ   สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
   2. นายฐิติพล   ภักดีวานิช        สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/6.8  ขออนุมัติ... 
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6.8  ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะจ้าง  นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ   
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
รักษาการหัวหน้าสํานักงานกฎหมายและนติิการ  รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์  
รายละเอียดขอบเขตการจ้างปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธาน  จึงเสนอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณาดังนี้ 

1. ขออนุมัติจ้าง นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ตําแหน่งรักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

2. กําหนดอัตราเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ จํานวน 68,340  
บาท  โดยใช้เงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ จํานวน 20,000 บาท  และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 48,340 บาท 

3. ระยะเวลาในการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ประวัติและผลงาน 
2. รายละเอียดขอบเขตการจ้าง 

  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป เป็นพนกังาน พ.ศ. 2549 
       ข้อ 4  การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ
ครบ 60 ปี ที่มคีวามรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติตําแหน่งและคา่จ้าง และทําสญัญาจ้าง คราว
ละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี       
       ข้อ 6  หน่วยงานใดประสงค์จะจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นพนักงานให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ 
   2.  ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรือ่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เก่ียวกับการจา้งบุคคลที่มีอายุ 60 ปขีึน้ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2554 
        ข้อ 4  การให้ความเห็นชอบการจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        ข้อ 5  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน 

1) จ้างเพื่อดํารงตําแหน่งบริหาร หรือทําหน้าทีส่อนและหรือวิจัย ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

2) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย 
3) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมี

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

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 

/ข้อ 6… 
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 ข้อ 6  อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 6.1)  พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน   
          เงินเดือนหรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือ 
          ออกจากงานหรือตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 
          เป็นรายๆไป 

 6.2)  ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งบริหาร วิชาการ และค่าตอบแทน 
        อ่ืนที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง กรณีตําแหน่งที่มีสิทธิ 
        ได้รับตามกฎหมาย 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี ้
1. อนุมัติการจ้าง นายกิจสุวัฒน์  หงสเ์จริญ  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 60 ปี 

ขึ้นไป ตําแหนง่รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
2. กําหนดอัตราเงินเดือนเท่ากับเงนิเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ จํานวน 68,340  

บาท  โดยใช้เงินรายไดค้ณะรัฐศาสตร์ จํานวน 20,000 บาท  และเงินรายไดม้หาวิทยาลัย จํานวน 48,340 บาท 
3. ระยะเวลาในการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  

 

อนึ่ง  ประธานสภาอาจารย์  ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม จึงไม่ได้ลงมติที่ประชมุในระเบียบวาระ 
ดังกล่าวขา้งตน้  
 
 
เลิกประชุมเวลา  14.10 น. 
 
 

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

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   
1/2556   

 
 ( รองศาสตราจารยน์งนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 
 
 
 


