
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ กรรมการ      
๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ 
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  นายฐิติเดช  ลือตระกูล   กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
๗. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ กรรมการ 
๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง กรรมการ   
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
    และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ    
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ 
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ กรรมการ 
    และการออกแบบ 
๑๔. ผู้อ านวยการส านักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๕. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ      
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี กรรมการและ 
      และวิเทศสัมพันธ์  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รองอธิการบดีฝา่ยแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จติต์เจริญ ติดภารกิจ     
   และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ติดภารกิจ    
๓.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ติดภารกิจ     
      และเครือข่าย 
๔.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา ติดภารกิจ     
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะนิติศาสตร์ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๓. นายศุภชัย  วรรณเลิศสกุล  รองประธานสภาอาจารย์คนที่ ๑ 

/๔.  นางพนมศร.ี.. 



-๒- 
 

 
๔.  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕.  นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิพั์นธ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๖.  นายอภิชาติ  ธรรมแสง  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๗.  นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง  บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๘.  นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางกาญจนา  สาธร   บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  ขอถอนเรื่อง  เนื่องจาก 
เรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ  และจะน าเสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระพิเศษ 
 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ีอทราบ  
ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการของ รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  กองการเจ้าหน้าที่  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติยังไม่แต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และให้
ด าเนินการสรรหาใหม่  โดยในระหว่างนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ นายมงคล  ปุษยตานนท์  ข้าราชการพลเรือน 
 

/ในสถาบันอุดมศึกษา... 



-๓- 
 

 
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด ารง
ต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการไปพลางก่อน  จนกว่าการสรรหาจะแล้วเสร็จและมีการ
แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการคนใหม่ นั้น 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เพ่ือด า เนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการ
ส านัก และผู้อ านวยการศูนย์  พ.ศ. ๒๕๔๐   
 

   ในการดังกล่าว  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดแล้ว และได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้  นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
  

  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

๔.๒  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
แทนต าแหน่งว่าง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ 
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เป็นผลท าให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่างลง  ๑ 
ต าแหน่ง  ซ่ึงตามความในข้อ ๑๒ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดว่ากรณีที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าว่างลงก่อนก าหนด ให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ าภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ข้อ ๑๓  ก าหนดว่า ให้ด าเนินการเลือกกรรมการสภาอาจารย์ประเภท
คณาจารย์ประจ าจากผู้สมัครในแต่ละคณะ ให้ได้ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าคณะต่าง ๆ จ านวนคณะละ ๑ คน 
และให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกทุกคนมาเลือกกันเอง 
   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ขออนุมัติการ
ด าเนินการต่ออธิการบดี และอธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งว่าง โดยมีองค์ประกอบ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ ดังนี้ 

๑.  รองอธิการบดีคนใดคนหนึ่ง    เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้แทนสภาอาจารย์ จ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
๓. ผู้แทนคณะซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า จ านวนคณะละ ๑ คน เป็นกรรมการ 

     ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ 
/ในการนี้... 



-๔- 
 

 
 

ในการนี้ อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  
เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า และมีผู้แทน
คณะ/วิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
แทนต าแหน่งว่าง 
   บัดนี้  การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
แทนต าแหน่งว่าง  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แทนต าแหน่งว่าง คือ  นายชัช  วงศ์สิงห์  
ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะนิติศาสตร์  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  
๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑   
 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

   ๔.๓  การสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ ด้วยวาระ
การด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ของ  รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา เพื่อให้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป  
   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา 
ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการ 
                    ๒.  รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้ก าหนดแบบฟอร์มให้บุคลากรในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล และประมวล
ความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  
  ๓. คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๔. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ในวันที่ ๘  ธันวาคม 
๒๕๕๘ ณ ส านักงานเลขานุการ  คณะรัฐศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้น การเสนอชื่อล่วงหน้าส าหรับ
ผู้ที่ไปราชการหรือลาราชการในวันที่เสนอชื่อ โดยส่งใบเสนอชื่อท่ีผู้ช่วยเลขานุการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานการไปราชการและลาราชการ ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – 
๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 ๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๒ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือ 
       - เปิดกล่องเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ประกอบ 
      - พิจารณาการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 

/๖. ก าหนดการ… 
 



-๕- 
 

 
   ๖. ก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนด าเนินงาน ในวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่  โดย
บุคลากรในคณะสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้ ทั้งนี้ การตั้งค าถามหรือตอบข้อซักถาม จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการสรรหาฯ  
   ๗. ประชุมกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ๘. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับต าแหน่งคณบดี ในวันที่ ๓๐ มกราคม  
๒๕๕๙   

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
๔.๔  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ ตามที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘   เห็นชอบการบริหาร
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ  โดยจัดสรรให้คณะ หน่วยงาน  เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๙๒๕  ของ
เงินเดือนรวมข้าราชการฯ  ในสังกัด  กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕  เช่นเดียวกับทุกรอบที่ผ่านมา  และ
เห็นชอบการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับทุกคณะ หน่วยงาน  และให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะ
จัดสรรให้แก่ข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๘  
มีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  รอบครึ่งปีหลัง  
ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตามผลการประเมินที่คณะ หน่วยงาน  น าเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร  และเงินที่กัน
ไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕  ใช้ส าหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงาน  และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจ
ของอธิการบดี  นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการ 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  รอบครึ่งปีหลัง  ณ  
วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

 

ข้าราชการที่ครองต าแหน่ง 
ณ วันท่ี ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ 

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

จ านวน
ข้าราชการ 

(คน) 

เงินเดือนรวม 

(บาท) 

วงเงินบริหาร 
๓% 

(บาท) 

ได้เลื่อน
เงินเดือน 

(คน) 

ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
(ลาศึกษา/ลาปว่ยเกิน 

๒๓ วัน/ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ

ปรับปรุง) 
(คน) 

เงินท่ีใช้ในการ
เลื่อนเงินเดือน 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

๔๑๐ ๑๔,๖๒๒,๔๕๐.- ๔๓๘,๖๗๓.๕๐ ๓๙๘ ๑๒ ๔๓๘,๖๑๗.๔๐ ๕๖.๑๐ 
 

/ทั้งนี…้ 
 



-๖- 
 

 
ทั้งนี้   อธิการบดีได้พิจารณาจัดสรรเงินที่กันไว้ส่วนกลางให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน 

ให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย   จ านวน  ๕๖  ราย  
และได้มีค าสั่งให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  รอบครึ่งปี
หลัง ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  แล้ว  และกองการเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล  โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล  DMS  เรียบร้อยแล้ว   

 
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๕  รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   
รอบครึ่งปีหลัง  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

รองอธิการบดีฝา่ยบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ ตามที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ
การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามผล
การประเมินที่คณะ/หน่วยงาน น าเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน  โดยเงินรายได้
คณะและเงินอุดหนุน (ด้านสาธารณสุขและแผนการให้บริการทางการแพทย์) จัดสรรให้ร้อยละ ๓ ของเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
คณะ/หน่วยงานร้อยละ ๒.๙๒๕  และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้ส าหรับการปัดเศษให้แก่พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานอธิการบดี  และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลพินิจ
ของอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 

๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้  
 

รายการ เงินงบประมาณ เงินรายได้(ม.+คณะ) 
จ านวนพนักงาน ๓๔๖  ราย ๔๘๒  ราย 
เงินเดือนรวม ๑๐,๘๑๐,๐๘๐ บาท ๑๑,๔๖๖,๓๙๐ บาท 
วงเงิน ๓ % ๓๒๔,๓๐๒.๔๐ บาท ๓๔๓,๙๙๑.๗๐ บาท  

 
๒.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 

  ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน 
รายได้มหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานอธิการบดี และจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม  
จ านวน  ๓๗  ราย 
 
 

/๓.  สรุปวงเงิน... 
 



-๗- 
 

 
   ๓.  สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

รายการ เงินงบประมาณ เงินรายได้(ม.+คณะ) 
วงเงิน ๓ % ๓๒๔,๓๐๒.๔๐ บาท ๓๔๓,๙๙๑.๗๐ บาท  
ใช้เพ่ิมเงินเดือนรวม                                ๒๙๓,๓๒๘.๕๑ บาท                       ๒๙๘,๗๑๐ บาท 
วงเงินคงเหลือเหลือ                             ๓๐,๙๗๓.๘๙ บาท                    ๔๕,๒๘๑.๗๐ บาท    
 
 

   ดังนั้น  ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน 
งบประมาณและเงินรายได้ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ไม่เกินวงเงิน ๓ % 

 

  ๔.  อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีค าสั่งให้เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีหลัง ณ  

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  และได้มีการแจ้งผลการเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล  โดยผ่านทาง
ระบบฐานข้อมูล  DMS  เรียบร้อยแล้ว   
 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๔.๖  รายงานผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   

ครั้งที่  ๒  ณ วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ  ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  มีมติเห็นชอบ ประกอบกับ
ผลการพิจารณาของอธิการบดีอนุมัติให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปี ๒๕๕๘ ครั้งที่  ๒  ณ วันที่ ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๕๘  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน  น าเสนอ โดยให้เลื่อนตามโควตา ๑  ขั้น ทั้งหมดจ านวน  
๑๖  ราย  นั้น กองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงาน ต่าง ๆ  พร้อม
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 
 

 
 

การประเมิน โควตา ๑๕% 
วงเงินที่ใช้

เลื่อน 
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

การประเมินครั้งที่ ๒     
ณ วันที่  ๑  ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

- โควตา ๑๕% ของลูกจ้างประจ า  
เป็นจ านวน  ๑๖ คน 

๗๔,๓๗๐.๘๐  
  

ลูกจ้างประจ าทั้งหมด ๑๐๙ คน 
- เลื่อน ๐.๕ ขั้น และได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ๒% จ านวน 
๑๔ คน                                          
- เลื่อน ๐.๕ ขั้น รวมทั้งปี ๑.๕ 
ขั้น จ านวน  ๑ คน                            
- เลื่อน ๑ ขั้น รวมทั้งปี ๑.๕ ขั้น 
จ านวน  ๗๘ คน                          
- เลื่อน ๑ ขั้น รวมทั้งปี ๒ ขั้น 
จ านวน  ๑๕ คน                       
- เลื่อน ๑.๕ ขั้น รวมทั้งปี ๒ ขั้น 
จ านวน  ๑ คน 

 
        จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
๔.๗  รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ  ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๘  
ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ต าแหน่ง/สาขาวิชาที่

ได้รับแต่งตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 

๑ นางสาวพรทิพย์  ไววุฒิ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาชีวเคมี 
 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 
        จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่  ๕.๑... 



-๙- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของคุณสมบัติการพิจารณาต่อเวลา 
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบให้น าเสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ...   และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติให้ถอนเรื่องและมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี น าเสนอเฉพาะ
หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ส่วนประเด็นอ่ืนให้ถือปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับประเด็นที่ ก.พ.อ. ก าหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 

๑. ข้อ ๕(๓) คุณสมบัติอ่ืนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
   ๒. ข้อ ๖ ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ย่ืนค าขอตามวิธีการ แบบ
และภายในระยะเวลาที่สภาสภาบันอุดมศึกษาก าหนด 
   ๓. ข้อ ๗(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อ
เวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน 
อธิการบดีเป็นรองประธาน และกรรมการอื่นตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นสมควร 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติเพ่ิมเติม สอดคล้อง 
กับข้อ ๕(๓) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อ ๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความว่า “…ผลการประเมินปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การ
ต่อเวลาราชการ...”  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติการพิจารณาต่อเวลาราชการ 
ดังนี้ 
 

คุณสมบัติของประกาศฯ เดิม คุณสมบัติท่ีขอแก้ไข 
คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๕(๑) เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 - เนื่องจากการตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม 

 
ข้อ ๕(๑) เป็นผู้มีผลการประเมินปฏิบัติ ราชการย้อนหลั ง           
๓ ปีงบประมาณ ในแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
คะแนนเต็มในแต่ละองค์ประกอบ 
 - สอดคล้องกับข้อ ๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประ เมินผลการปฏิบั ติ ร าชการของข้ า ราชการพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   

 
 
 

/กองการเจ้าหน้าที่... 



-๑๐- 
 

 
   กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอประเด็นแก้ไขคุณสมบัติการพิจารณา
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กรรมการบริหาร
งานบุคคลเพ่ือพิจารณา และจะได้น าไปก าหนดไว้ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขของคุณสมบัติในการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา    
  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. เห็นควรแก้ไขข้อความในข้อ  ๕(๑) เป็นผู้มีผลการประเมินปฏิบัติราชการย้อนหลัง  
๓ ปีงบประมาณก่อนวันยื่นเรื่อง โดยแต่ละรอบผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป  

๒. เห็นควรเพิ่มเติมคุณสมบัติฯ “ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกลงโทษทางวินัย” 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และมอบกองการเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบอ านาจในการออกประกาศว่าเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี และตรวจสอบการ
อ้างอิงกฎหมายให้ถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  
   ๕.๒  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
นอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรับอาจารย์แพทยใ์นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตาม 
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.
๒๕๕๘ เนื่องจากในระหว่างที่การด าเนินการออกประกาศยังไม่แล้วเสร็จนั้น ปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการ
ประกาศนี้จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้มีความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย โดยจะต้อง
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับ
อาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งฉบับ แล้วด าเนินการออก
ประกาศใหม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เพ่ือการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๖ (๒) 
และข้อ ๗ วรรคแรก และด าเนินการตามวินิจฉัยสั่งการของท่านอธิการบดี โดยเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
ตามล าดับก่อนที่จะเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามและประกาศใช้ต่อไป ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้
เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๘ และตามรูปแบบของประกาศที่ปรับแก้โดยส านักงานกฎหมายและ
นิติการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ นั้น 

   /ในการนี้... 



-๑๑- 
 

 
ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรูปแบบของประกาศที่ปรับแก้โดยส านักงานกฎหมายและนิติการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ 
 

เอกสารประกอบการประชุม     

   ๑. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การ
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับ
อาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและ
สวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรูปแบบของประกาศ
ที่ปรับแก้โดยส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้เพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ 

๑.๑ เหตุผลในการออกประกาศฯ 
๑.๒ อ้างระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๔๙  ในบทอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
     ๑.๓  เพ่ิมค านิยาม “อธิการบดี”  “ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข” และ “พ.ต.ส.”   
   ๒.  ให้แก้ไข ดังนี้ 
    ๒.๑  จัดเรียงหัวข้อใหม่  ดังนี้ 
      ๑) เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ 
      ๒) เงินค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน  
      ๓) เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 
      ๔) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
    ๒.๒  วันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข แก้ไขและเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 
 

/๕.๓  ขอหารือ... 
 



-๑๒- 
 

 
  ๕.๓  ขอหารือเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ต้องมีผลการสอน กล่าวคือ มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ก าหนดในหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมีความช านาญ (ผศ.) /ความช านาญพิเศษ (รศ.) ในการสอน 
และเสนอเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) /เอกสารค าสอน (รศ.) ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชาซึ่ งแต่ละวิชานั้น มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 

  ดังนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะอนุกรรมการ ตามข้อ ๕ (๓) แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) จึงได้มีหนังสือหารือมายังกองการเจ้าหน้าที่ ใน ๒ ประเด็น คือ 

  ๑. กรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท าการสอนหลายวิชาและมีผู้สอนร่วมกัน
หลายคน สามารถน าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ที่นับรวมให้ได้จ านวนหน่วยกิตเท่ากับ ๒ – ๓ 
หน่วยกิต เพื่อใช้ประเมินผลการสอน โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนในทุก
หัวข้อ ได้หรือไม่ 

  ๒. กรณีท่ีประเมินผลการสอนไม่ผ่าน อนุกรรมการประเมินผลการสอนสามารถก าหนด
ระยะเวลาการยื่นประเมินการสอนใหม่ได้หรือไม่ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 

                   /ประเด็น... 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

        จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณาข้อหารือใน ๒ 
ประเด็นข้างต้น   
    

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท าการสอนหลายวิชาและมีผู้สอนร่วมกัน 

หลายคน สามารถน าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ที่นับรวมให้ได้จ านวนหน่วยกิตเท่ากับ ๒ – ๓ 
หน่วยกิต เพื่อใช้ประเมินผลการสอน โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนใน 
ทุกหัวข้อ ได้หรือไม่   
   คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  ไม่ได้ก าหนดไว้  จงึเห็นควรด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ไปพลางก่อน และมอบกองการเจ้าหน้าที่  
หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีภาระงานสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชา
นั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนในทุกหัวข้อของทุกวิชาที่ผู้
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอนหรือไม่  หรือมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดจ านวนหน่วยกิตได้เอง (จ านวนไม่น้อยกว่า 
๒ หน่วยกิต) ตามข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๒.๒  ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

  ๒. กรณีท่ีประเมินผลการสอนไม่ผ่าน อนุกรรมการประเมินผลการสอนสามารถก าหนด
ระยะเวลาการยื่นประเมินการสอนใหม่ได้หรือไม่ 
   คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาวินิจฉัย  ๒  ประเด็น  ดังนี้ 
   ๑) กรณี ข้อ ๘.๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดว่า “ให้ประธานคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนแจ้งผลการประเมินผลการสอนต่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทราบ  กรณีการประเมินผลการ
สอนไม่ผ่านเกณฑ์ให้สามารถยื่นใหม่ได้”  ขอให้วินิจฉัยว่า การยื่นขอประเมินใหม่จะมีขั้นตอน  วิธีการ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการอย่างไร  
   ๒) กรณีที่มีการแจ้งผลการประเมินผลการสอนไม่ผ่าน  จะให้สิทธิผู้รับการประเมิน
อุทธรณ์ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ 
หรือไม่อย่างไร 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
 
  ๕.๔  ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  กรณีไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ขออนุมัติให้ นายกรุงไท นพรัตน์  
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ (ภาคพิเศษ) ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวท าการเรียน 
 

/การสอน... 



-๑๔- 
 

 
การสอนนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)  แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีเหตุความจ าเป็นเกี่ยวกับระยะทางใน
การเดินทางไปกลับระหว่างการศึกษา  จึงขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  จ านวน  ๒  วันต่อ
สัปดาห์  คือวันศุกร์และวันจันทร์   

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
๑. การขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนในวันศุกร์และวันจันทร์  หากใช้ 

เวลาเต็มวันจะคิดเป็น ๗ ชั่วโมง (ไม่นับพักเที่ยง)  ใช้เวลา ๒ วัน เท่ากับ ๑๔  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตามค าสั่งมอบ
อ านาจฯ  ให้ถือเป็นการลาเต็มเวลาราชการ  เพราะการอนุมัติให้ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนต้องไม่เกิน 
๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หากเกินกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป  ให้ถือเป็นการลาเต็มเวลาราชการ   

๒. เนื่องจากปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ 
เกินอัตราร้อยละ ๒๐  ของจ านวนอาจารย์ในระดับเดียวกัน  ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่  
๑๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ก าหนดว่า  กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ  ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒ 

    
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดว่า  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้อง
พิจารณาอัตราก าลังที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  
โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป” ซึ่งน ามาบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย   

๒. ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดว่า  “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติ
ราชการบางส่วน ให้กระท าได้ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และวรรคสอง  ก าหนดว่า “ในกรณี
จ าเป็นต้องใช้เวลาศึกษามากกว่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุมัติต่อปลัดทบวงมหาวิทยาลัย”  ซึ่งน ามา
บังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

๓. ค าสั่ งทบวงมหาวิทยาลัย ที่  ๑๒๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย มอบอ านาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการแทน  โดยการพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้มีอ านาจ
ในการอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากลาโดยใช้เวลาราชการเกินกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป 
ให้ถือเป็นการลาเต็มเวลาราชการ  ซึ่งน ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย   

๔. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘  
ก าหนดว่า  กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

 
 
 

/ผลการพิจารณา... 
 



-๑๕- 
 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน  
  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ได้
เห็นชอบให้นายกรุงไท  นพรัตน์  ลาศึกษาภายในประเทศ  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  เนื่องจาก 

๑. ไม่กระทบต่ออัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากมีอาจารย์ 
ทีล่าศึกษาได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ จ านวน ๓ ราย (ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๘) 

  ๒.  ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ ามีการกระจายภาระงานสอนอย่างเพียงพอ 
  ๓.  ไม่กระทบต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องปฏิบัติราชการตลอดปีการศึกษา 
  ๔.  ได้มีการปรับภาระงานสอนใหม่ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ท าให้ไม่มีภาระงานสอน 

ในวันจันทร์และวันศุกร์  
 

   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน  กรณี  นายกรุงไท  นพรัตน์  มีก าหนด  ๒  ปี  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน ไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 
  ๕.๕  ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาเต็มเวลา  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ขออนุมัติให้   
๑. นายนิยม จันทร์นวล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ ภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด ๓ 
ปี ตั้งแต่วันที่ ๑  กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๒. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษา 
ระดับปรญิญาเอก  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๓. แพทย์หญิงกฤติยา ทองอินทร์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาวิชารังสีวิทยา  ณ   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีก าหนด ๓ ปี ๒ เดือน ๔ วัน ตัง้แต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม  
๒๕๖๑  ด้วยทุนส่วนตัว 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  เมื่อ
วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้บุคลากรลาศึกษาต่อ  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนและวิจัยที่มีคุณภาพ  ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ – ๓ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
๑. เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 

ภายในประเทศเกินอัตราร้อยละ ๒๐  ของจ านวนอาจารย์ในระดับเดียวกัน  ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘  ก าหนดว่า กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 

 
/เนื่องจาก... 



-๑๖- 
 

 
๒. เนื่องจากล าดับที่ ๓ แพทย์หญิงกฤติยา ทองอินทร์ บรรจุเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  

๒๕๕๘ ปัจจุบันยังไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ จึงเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ก.ม.ฯ  ก าหนด 
๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ิมเติม ดังนี้ 
       ๓.๑  นายนิยม จันทร์นวล ศึกษาในสาขาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็น
สาขาวิชาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขาดแคลนและจ านวนอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
       ๓.๒  นางสาวสุธารกมล ครองยุติ  ศึกษาในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ซึ่งเป็น
สาขาวิชาที่มีความจ าเป็นอย่างมากและมีรายวิชาที่ต้องจัดเรียนการสอนใน ๓ หลักสูตร จึงจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานี้    
      ๓.๓  แพทย์หญิงกฤติยา ทองอินทร์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาวิชารังสี
วิทยา  เพ่ือรองรับการเปิดโรงพยาบาลในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจ าเป็นต้องมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีวุฒิบัตรเฉพาะ
ทาง  และเพ่ือให้เป็นไปตามที่แพทยสภาก าหนดให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งต้องมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในแต่ละด้าน 
   ทั้งนี้  การลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ    
 
 

๕.๖  ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ 
 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  
วิสัยจร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ต าแหน่ง ๑๙๒ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒ นั้น 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเปิดรับบุคลากรใหม่เพ่ือมาทดแทนในอัตราที่ว่างลงได้ คณะศิลปศาสตร์ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ๑๙๒ สังกัดสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันตก เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์  สังกัด
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
๓ – ๕ 

  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา อนุมัติการยุบเลิกต าแหน่ง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ต าแหน่ง ๑๙๒ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เป็น
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ 

/รองคณบดีฝ่ายบริหาร... 



-๑๗- 
 
 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ 

สอน ทั้งในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ในภาคการศึกษา  ๑/๒๕๕๘   มี
อาจารย์ จ านวน ๓๖ คน มีภาระงานสอน ๙- ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องจ้างอาจารย์พิเศษ  เพ่ือช่วยสอนใน
บางรายวิชา 

๒. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกมีแผนจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรใหม่ในปี ๒๕๖๑ 

๓. เพ่ือทดแทนอัตราบุคลากรที่จะไปศึกษาตามแผนความต้องการลาศึกษาต่อของ 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ   
๖.๑  รายงานผลการตรวจสอบกรณีการลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย   

ราย นายแพทย์เอกพจน์  ทองมี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘  มีมติ
ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบว่า นายแพทย์เอกพจน์ ทองมี ยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการเมื่อใด ไม่มาปฏิบัติงานราชการตั้งแต่เมื่อไหร่ มีการจ่ายเงินเดือนถึงเมื่อไหร่ และแจ้งกองคลัง
ให้งดเว้นการจ่ายเงินเดือนเมื่อไหร่  นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้มีหนังสือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตรวจสอบ 
และชี้แจงข้อมูลตามมติดังกล่าวข้างต้น  บัดนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ชี้แจงและส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องแล้ว  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบกรณีการลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นายแพทย์เอกพจน์  ทองมี  ดังนี้ 
 

รายการ รายละเอียด เอกสารอ้างอิง 
๑. ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๕๘๕ 

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒. วันที่ขออนุมัติลาออกจากราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๓. ไม่มาปฏิบตัิราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ การลงเวลาปฏิบัติงานประจ าเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๘ : ไม่มีการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 

๔. การเบิกจ่ายเงินเดือน เบิกจ่ายเงินเดือนถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๑. หนังสือการโอนเงินเดือน ประจ า 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ : หนังสือที่  
ศธ ๐๕๒๙.๑๖/๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๒. หนังสือการโอนเงินเดือน ประจ า 
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ : หนังสอืที่  
ศธ ๐๕๒๙.๑๖/๑๓๒๘ ลงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ : ไม่มีการจ่าย 
เงินเดือน 

๕. แจ้งกองคลังให้งดเว้นการจ่ายเงินเดือน ไม่ได้แจ้งกองคลัง เนื่องจาก 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเป็นผูด้ าเนนิการ. 
จ่ายเงินเดือนเอง 

   



-๑๘- 
 

   
  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
๖.๒  ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ธีระพล 
บันสิทธิ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
(เอกสารประกอบการประชุม ๑) นั้น  

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์จึงขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ราย รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์  เ พ่ือด ารงต า แหน่งคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย  (เอกสารประกอบการประชุม ๒) ดังนี้ 

 ๑. อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ    เดือนละ  ๖๖,๒๓๐ บาท 
 ๒. เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ (รองศาสตราจารย์)         เดือนละ    ๙,๙๐๐ บาท 

               รวมเป็นเงิน    เดือนละ  ๗๖,๑๓๐ บาท 
 

  รวมงบประมาณในการขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ เดือน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จ านวน ๙๑๓,๕๖๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ส่วนเงินประจ าต าแหน่งบริหาร (คณบดี เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบ
ด าเนินงาน) 

 ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้ขออนุมัติในการจ้างบุคคลดังกล่าวต่ออธิการบดี โดยผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้มีความเห็นให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา เนื่องจากเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนไม่มาก ขอให้พิจารณาจ่าย
เฉพาะเงินเดือน โดยงดเว้นการจ่ายเงินต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และให้มหาวิทยาลัย
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งบริหารแทน (เอกสารประกอบการประชุม ๓) 
  อนึ่ง ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่
มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท า
สัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่ และตามความใน
ข้อ ๔ (๗) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ  ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า 
กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารและได้เกษียณอายุราชการก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้บริหารนั้น ให้ท าสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตามประกาศนี้ ตามวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ 

/ข้อกฎหมาย... 



-๑๙- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
ฯลฯ     ฯลฯ 
“พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยด้วย” 

“ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และ  ท า
สัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี  แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  

ฯลฯ    ฯลฯ” 
“ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

ให้ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่” 
“ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ เสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

“ข้อ ๒  ในประกาศนี ้
“พนักงาน” หมายความว่า  บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร โดยได้รับ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม” 

“ข้อ ๓  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างพนักงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 
(๒) พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานที่จ้างตามประกาศฉบับนี้ 
(๓) กรณีการจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นไปตามประกาศ 

ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี” 

ข้อ ๔ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน 
ฯลฯ     ฯลฯ 
(๔) จ้างเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือท าหน้าที่สอนและหรือวิจัย ตามความต้องการของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) ให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ ๖๕ ปี 
 (๖) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ให้ท าสัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่ง 

โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่ 
/(๗) กรณ.ี.. 



-๒๐- 
 

 
(๗) กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารและได้เกษียณอายุราชการก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้บริหารนั้น ให้ท าสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตามประกาศนี้ ตามวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่  

ฯลฯ     ฯลฯ” 

“ข้อ ๕  อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับพนักงาน 
(๑) อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน

เงินเดือนหรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็น
รายกรณ ี

(๒) ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง กรณีด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
ตามกฎหมาย ให้พนักงานได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด”  

  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ 

เกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. พิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และงบประมาณในการจ่ายเงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ  ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   ๒.๑  อัตราเงินเดือน จ านวน.....................บาท  โดยใช้งบประมาณ................................. 
   ๒.๒  เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ จ านวน............บาท  โดยใช้งบประมาณ..................... 
   ๒.๓  เงินประจ าต าแหน่งบริหาร  จ านวน............บาท  โดยใช้งบประมาณ...................... 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ เพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ 
เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

๒. พิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และงบประมาณในการจ่ายเงินเดือนและ 
ค่าตอบแทน  ดังนี้ 
 ๒.๑  อัตราเงินเดือน(อัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ) จ านวน 
๖๘,๒๒๐ บาท  โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๒.๒  เงินประจ าต าแหน่งบริหาร  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดิน งบด าเนินงาน 

 ๒.๓  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ หากคณะประสงค์จะจ่ายให้คณะเสนอขอ 
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.  ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 
     

/๖.๓  ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๑- 
 
 

 

๖.๓  ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ราย พันต ารวจโทกิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ 

 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้จ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ราย พันต ารวจ
โทกิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม ๑) นั้น  

คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ของบุคคลดังกล่าวแล้ว ผลการประเมินเหมาะสม ซึ่ งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึง
ขออนุมัติจ้าง  พันต ารวจโทกิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ต าแหน่งอาจารย์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ (เอกสาร
ประกอบการประชุม ๒) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้าง พันต ารวจโทกิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๖,๕๖๐ บาท (สองหมื่นหก
พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้เงินรายได้คณะ
นิติศาสตร์ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
ฯลฯ     ฯลฯ   
“พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
“ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และ ท า
สัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี  แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  

ฯลฯ    ฯลฯ” 
“ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ เสนอ

คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

“ข้อ ๒ ในประกาศนี ้
“พนักงาน” หมายความว่า  บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร โดยได้รับ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

/ “คณะกรรมการ”... 



-๒๒- 
 

 
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม” 

“ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างพนักงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  
(๒) พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานที่จ้างตามประกาศฉบับนี้  
(๓) กรณีการจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่ไม่เป็นไปตามประกาศ

ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี” 
“ข้อ ๔ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน  
(๑) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
(๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือมีทักษะความช านาญ

ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ  
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
(๔) จ้างเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือท าหน้าที่สอนและหรือวิจัย ตามความต้องการของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) ให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอาย ุ๖๕ ปี 
ฯลฯ    ฯลฯ” 
 “ข้อ ๕ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับพนักงาน  
(๑) อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเงินเดือน

หรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นรายกรณี  
(๒) ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการและ

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง กรณีด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
ตามกฎหมาย ให้พนักงานได้รับตามที่กฎหมายก าหนด” 
 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้าง พันต ารวจโทกิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ต าแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๒๖,๕๖๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้
คณะนิติศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

๖.๔  หารือแนวทางการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ณ  
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  กรณีมีคุณวุฒิต่างประเทศเทียบได้ต่ ากว่าคุณวุฒิในระดับเดียวกันจากสถานศึกษาใน
ประเทศ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการปรับ 

/เงินเพ่ิม... 



-๒๓- 
 

 
เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  ยกเว้น ราย นายสุขวิทย์  
โสภาพล  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์  เนื่องจากส าเร็จการศึกษา Doctor 
of Philosophy in Crop Science (Agronomy)  จาก Central  Luzon  State  University  สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณาว่าเป็นคุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้ต่ า
กว่าคุณวุฒิของไทยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้มีหนังสือถึง สกอ. เพ่ือหารือเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว ทั้งนี้  
อนุโลมตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ ๐๕๒๙(๓)/๖๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  
ที่ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้ สกอ . พิจารณาคุณวุฒิก่อนที่จะ
ด าเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ (เอกสารประกอบหมายเลข ๑) 
   สกอ. แจ้งผลการเทียบคุณวุฒิดังกล่าวว่าเป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้ต่ ากว่า
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ของทบวงมหาวิทยาลัย 
(ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ)  ทั้งนี้ การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย อาจใช้การ
ก าหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการของส านักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) ประกอบการ
พิจารณาได้ (เอกสารประกอบหมายเลข ๒)  

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเข้ารับราชการของส านักงาน  
ก.พ. ไม่ได้ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่างประเทศ แต่เทียบได้ต่ ากว่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ประเทศไทย  จึงมีหนังสือถึง สกอ. เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิส าหรับผู้ที่มี
คุณวุฒิเทียบได้ต่ ากว่าคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย และขอความ
อนุเคราะห์ สกอ. หารือส านักงาน ก.พ. ในการก าหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าว (เอกสารประกอบหมายเลข ๓) 
   สกอ. แจ้งผลการหารือว่า การจ้างรวมทั้งการก าหนดอัตราค่าจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น การก าหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าวข้างต้น จึงเป็น
ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การก าหนดอัตราเงินเดือนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นั้น มหาวิทยาลัยอาจใช้การก าหนดอัตราเงินเดือนของส านักงาน ก.พ. เพ่ือประกอบการพิจารณาได้  โดยอาจ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิเพ่ือเป็นแนวทางเทียบเคียงเงินเดือนได้จากเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.พ.   (เอกสารประกอบหมายเลข ๔)  
   กองการเจ้าหน้าที่  ได้สืบค้นเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. พบว่ามีหนังสือที่อาจจะสามารถ
อ้างอิงการด าเนินการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิเทียบได้ต่ ากว่าคุณวุฒิการศึกษาของประเทศไทย 
ดังนี้ 

๑. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๓๕  ลงวันที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗  เรื่อง 
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (เอกสารประกอบหมายเลข ๕)  
   “ ข้าราชการผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และ ก.พ. 
ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิต่างประเทศ โดยก าหนดอัตราเงินเดือนเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
รายกรณี ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิในระดับเดียวกันจากสถานศึกษาในประเทศ เช่น  
ผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท  Master of Business Administration จาก Bangalore  University ประเทศอินเดีย 
ได้รับเงินเดือนเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตรา ๙,๓๒๐ บาท ซึ่งแตกต่างจากอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ
ปริญญาโทจากสถานศึกษาในประเทศที่ก าหนดเป็นอัตรา ๙,๗๐๐ บาท เป็นต้น  ให้ผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือน
เพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือนและจ านวนเงินตามหนังสือที่อ้างถึง (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/
ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖)” 

/๒. หนังสือ... 

http://www.ocsc.go.th/


-๒๔- 
 

 
๒. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง  

การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (เอกสารประกอบหมายเลข ๖)  
   “เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่
ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการก าหนดอัตราเงินเดือน  จึงมีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มเติม ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ ก .พ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิ
ตา่งประเทศ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศญีปุ่น และ Asian Institute of Technology และก าหนดอัตราเงินเดือนเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นรายกรณี  ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิในระดับเดียวกันจาก
สถานศึกษาในประเทศ ในกรณีต่อไปนี้ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
   ๓. ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๕ ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตามช่วงเงินเดือนและจ านวนเงินที่ได้ปรับตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย (เอกสารแนบท้าย ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  
 

   ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่ 
   ตามความในข้อ ๑ และข้อ ๒ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. เป็นการก าหนดอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิเพ่ิมเติม ส าหรับผู้ที่ ก.พ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิต่างประเทศและก าหนดอัตราเงินเดือน
เพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นรายกรณี  ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิในระดับ
เดียวกันจากสถานศึกษาในประเทศ โดยได้ก าหนดอัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตามช่วง
เงินเดือนและจ านวนเงินที่ได้ปรับ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ , ๑ มกราคม ๒๕๕๕ , ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ 
๑ มกราคม ๒๕๕๗   

ในกรณีของ นายสุขวิทย์  โสภาพล  อาจจะเทียบเคียงอัตราเงินเดือนเพิ่มข้ึนตาม 
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตามช่วงเงินเดือนและจ านวนเงินที่ได้ปรับในคุณวุฒิปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารแนบท้าย ๒ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง  
 

คณะบริหารศาสตร์  ขอหารือการการพิจารณาเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของ นายสุขวิทย์  
โสภาพล  โดยน าหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง มาเป็นแนวทางในการพิจารณา โดยขอให้พิจารณาปรับเงินเพ่ิมตาม
คุณวุฒิในระดับปริญญาโทตามหนังสือของส านักงาน ก.พ. เนื่องจากคุณวุฒิ Doctor of Philosophy in Crop 
Science (Agronomy)  จาก Central  Luzon  State  University  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เทียบได้ต่ ากว่าคุณวุฒิ
ปริญญาเอกของสถานศึกษาในประเทศ (เอกสารประกอบหมายเลข ๗) 
   อนึ่ง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ
ต่างประเทศเทียบได้ต่ ากว่าคุณวุฒิในระดับเดียวกันจากสถานศึกษาในประเทศ จ านวน ๒ ราย ยังไม่ได้ด าเนินการ
ปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการหารือแนวทางการด าเนินการไปยัง สกอ. ซึ่งขณะนี้ สกอ. ยังไม่ได้
ตอบ   ข้อหารือ  ท าให้ไม่มีแนวทางในการพิจารณาส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 
 



-๒๕- 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๒๓  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ช านาญงานเฉพาะ
ด้านเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได้ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๕๑๓  ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

๒. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๖๗๔๕  ลงวันที่  ๓๑  
กรกฏาคม ๒๕๕๗  เรื่องแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิ 

๓. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๓๘๗๙  ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗   
เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

๔. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๕๖๐๕  ลงวันที่  ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

๕. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๓๕  ลงวันที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗  เรื่อง 
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 

๖. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง  
การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

๗. หนังสือคณะบริหารศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๗๘๖๓  ลงวนัที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๕๘ เรือ่ง  
ขอหารือการพิจารณาปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคุณวุฒิ ของ นายสุขวิทย์  โสภาพล 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับเงินเพ่ิมตาม 

คุณวุฒิส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  กรณีมีคุณวุฒิต่างประเทศเทียบได้ต่ ากว่า
คุณวุฒิในระดับเดียวกันจากสถานศึกษาในประเทศ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิในคุณวุฒิปริญญาโท ตามท่ีคณะบริหาร
ศาสตร์น าเสนอ 
   ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในประกาศรับสมัครงานว่า ต้อง
ก าหนดว่าภายหลังจากที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว  และมีการตรวจสอบคุณวุฒิแล้ว
พบว่ามีคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง 
 
 
 
 

/๖.๕ การขอปรับวุฒิ... 



-๒๖- 
 

 
   ๖.๕ การขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวณรัญญา มีชัย 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอขอปรับวุฒิ นางสาวณรัญญา มีชัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)้ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๓๘๕ จากคุณวุฒิปริญญา
ตรี เป็น คุณวุฒิปริญญาโท ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๔๔๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เอกสารประกอบการประชุม ๑ 
   ๒. หลักเกณฑ์การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  
                          คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑) ต้องมีแผนพัฒนาบุคคลของแต่ละต าแหน่งว่าต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ
และคุณวุฒิอะไรโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ภาระงาน หน้าที่ ปริมาณงาน และเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงาน 
 ๒) การที่จะให้ได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒินั้น คณะ / หน่วยงาน จะต้องค านึงถึง
ภาระงาน ปริมาณงานที่มอบหมาย ตลอดจนความยากง่ายของงาน และก าหนดให้มีการทดสอบความรู้
ความสามารถในหน้าที่ที่ปฏิบัติก่อนที่จะน าเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเพ่ือปรับเงินค่าจ้างเพ่ิมขึ้นต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา  เอกสารประกอบการประชุม ๒ 
   ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลของนางสาวณรัญญา มีชัย แล้วพบว่าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่มีข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว จึงแจ้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้จัดส่งข้อมูล ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/
๑๙๓๕ ลงวันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เอกสาร
ประกอบการประชุม ๓ 
   ๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่งแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ที่
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และ
รายละเอียดการทดสอบความรู้ความสามารถโดยผ่านคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถ  ตามบันทึก
ข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๑๘๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เอกสารประกอบการประชุม ๔ 
   ๕. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น ๒ กรณี ดังนี ้
 กรณีที่ ๑  ปรับวุฒิตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ปรับวุฒิเป็นปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดิมคือ ๑๑,๕๔๕ บาท แต่ปรับสวัสดิการ จากเดิม ๓,๑๘๐.-บาท ปรับเป็น
สวัสดิการ ๓,๘๙๐.-บาท 
 กรณีที่ ๒  ปรับวุฒิตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ.อนุมัติคือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ปรับวุฒิเป็นปริญญาโท อัตราเงินเดือน จากเดิม ๑๖,๗๘๐.-บาท ปรับเป็น ๑๙,๘๙๐.-บาท 
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาแล้วมีมติให้รอประกาศฯ การปรับวุฒิฯ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ  เอกสารประกอบการประชุม ๕   
   ๖. มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยความในข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ว่า “กรณีที่ส่วนราชการภายในยื่นเสนอขอปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยมายัง
กองการเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม” เอกสาร
ประกอบการประชุม ๖ 



-๒๗- 
 

 
   ดังนั้น การปรับวุฒิของนางสาวณรัญญา มีชัย ซึ่งได้ยื่นเสนอขอปรับวุฒิต่อวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ก่อนวันที่ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเดิม  
 

ข้อมูลของ นางสาวณรัญญา มีชัย ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การปรับวุฒิ มีดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ /มติ กบบ.ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๔๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ต้องมีแผนพัฒนาบุคคลของแต่ละต าแหน่งว่าต้องการผู้มี
ความรู้ ความสามารถและคุณวุฒิอะไรโดยพิจารณาจาก
โครงสร้าง ภาระงาน หน้าที่ ปริมาณงาน และเหตุผลความ
จ าเป็นของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กองการเจ้าหน้าที่  ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ส่ ง
แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกับมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบันทึก
ข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๓๙๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๘ 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้านการศึกษา 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) ก าหนดให้บุคลากรมีคุณวุฒิ
ปริญญาโท ดังนี้ 
    ๒.๑ สาขาบริหารการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๓  
    ๒.๒ สาขาการบริหารธุรกิจ ประจ าปี ๒๕๕๔  
    ๒.๓ สาขาการบัญชี ประจ าปี ๒๕๕๕ 
ตามบันทึกข้ อความ  ที่  ศธ  ๐๕๒๙.๑๖.๑ .๔/๑๐๖๓  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
เอกสารประกอบการประชุม ๗ 
- นางสาวณรัญญา มีชัย  
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

๒.  การที่ จะ ให้ ได้ รั บค่ าจ้ า ง เพิ่ มขึ้ นตามคุณวุฒินั้ น  
คณะ / หน่วยงาน จะต้องค านึงถึงภาระงาน ปริมาณงานที่
มอบหมาย ตลอดจนความยากง่ายของงาน และก าหนดให้มี
การทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่ปฏิบัติก่อนที่จะ
น าเสนอเรื่องขอปรับวุฒิเพื่อปรับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

การด าเนินการในการประเมินบุคคลและผลงาน 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔  
๒. ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน วนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ อยู่ในระดับดีมาก 

   
เอกสารประกอบการประชุม 
   ๑. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔๐๔๔๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
   ๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๔๕ 
   ๓. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๙๓๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
   ๔. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๐๘๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
   ๕. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

/๖. บันทึก… 



-๒๘- 
 

   ๖. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๑๘๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
   ๗. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๖ 
   ๘. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
   ๙. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๒๐๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  
   ๑๐. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
   ๑๑. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๒๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
   ๑๒. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๑๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาการขอปรับวุฒิของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราย นางสาวณรัญญา มีชัย  ดังนี้ 
   ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติของนางสาวณรัญญา มีชัย  
   ๒. พิจารณาอนุมัติให้ปรับวุฒิเป็นคุณวุฒิปริญญาโท โดยวันที่อนุมัติเป็นวันที่ส าเร็จ
การศึกษาคือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
           -  อัตราค่าจ้างเท่าเดิม คือ ๑๑,๕๔๕.-บาท  
                 -  ปรับสวัสดิการ จาก สวัสดิการปริญญาตรี  ๓,๑๘๐.-บาท  
              เป็น สวัสดิการปริญญาโท  ๓,๘๙๐.-บาท  
    

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็น ดังนี้ 
๑. คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับแผนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แต่มีความใกล้เคียงกับคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากรฯ 
๒. ผลประเมินบุคคลและผลงานตามแบบการประเมินค่างานต าแหน่งมีความเหมาะสม 

ให้ปรับวุฒิ 
ดังนั้น  จึงเห็นควรให้ปรับวุฒิตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. เห็นชอบ 
 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหป้รับวุฒิตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. เห็นชอบ 
 
 

   ๖.๖ การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี ที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไป
ตามโครงสร้างต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
  

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้าง
ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก .พ.อ. ก าหนด จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อต าแหน่ง จ านวน ๓ ต าแหน่ง  ดังนี้ 
 
 
 
 



-๒๙- 
 

ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง (เดิม) เปลี่ยนชื่อต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด (ใหม่) 
๑. นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 
๒. นางสาวเมทินี นิลวันดี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน 
๓. นายอัครเดช อธิปราชญ์ ช่างภาพการแพทย์ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 

  
ความละเอียดตามบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๑๐๑๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
(เอกสารประกอบการประชุม ๑) 
 
   ข้อเท็จจริง  

๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗  
มกราคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยให้น าชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ส่วนต าแหน่งพนักงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ ให้ต้น
สังกัดพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และคุณวุฒิของผู้ครองต าแหน่ง และจัดเข้าต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ แล้วเสนอ ก.บ.บ. เพื่อให้ความเห็นชอบ แต่หากหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานและ/หรือคุณวุฒิของผู้ครองต าแหน่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการ และต้นสังกัดเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องคงชื่อต าแหน่งดังกล่าวไว้ ให้ต้นสังกัดเสนอก าหนดชื่อ
ต าแหน่งและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามกรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ เสนอ ก .บ.บ. 
พิจารณาฯ (เอกสารประกอบการประชุม ๒) 

๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗  
มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ช่างภาพการแพทย์ ครูและพี่
เลี้ยง และคนงานที่คณะบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติก าหนดชื่อ
ต าแหน่งใหม่ เนื่องจากการก าหนดชื่อต าแหน่งใหม่ที่ไม่เป็นไปตามชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ และต้องพิจารณาถึงความก้าวหน้าของต าแหน่ง จึงให้คณะฯ น า
กลับไปพิจาณาอีกครั้ง  (เอกสารประกอบการประชุม ๓) 

๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เสนอขอก าหนดชื่อต าแหน่งใหม่และ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่ได้น าเสนอ ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากบาง
ต าแหน่งต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งเดียวกัน เช่น พนักงานขับ
รถยนต์ และบางต าแหน่งต้องพิจารณาเทียบเคียงกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่มีชื่อต าแหน่งหรือลักษณะงาน
เดียวกัน  

๔. ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิด 
สอบแข่งขัน และบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ไม่เป็นไปตามชื่อต าแหน่งและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ 

  ดังนั้น ต าแหน่งที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ จ านวน ๕ ต าแหน่ง ได้แก่ 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ช่างภาพการแพทย์ ครูและพี่เลี้ยง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
 
 

/ข้อกฎหมาย… 
 
 



-๓๐- 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ระบบการ
จ้าง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน 
การพัฒนา การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการก าหนดชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง โดยยึดหลักสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง  
   ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ข้อ ๔ การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส า หรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้น าบัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้กับ
พนักงานโดยอนุโลม 
  ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างต าแหน่งและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ยังคงต าแหน่งต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง
ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดโดยเร็ว 

  ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ด ารงต าแหน่งตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ด ารงต าแหน่งตามประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๔.๑ ต าแหน่งวิชาการ 
  ๔.๑.๑ ต าแหน่งคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
ตามระดับต าแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน 
  ๔.๑.๒ ต าแหน่งนักวิจัย แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ 
  ๔.๒  ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ยกเว้น กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินให้ด ารงต าแหน่งช านาญ
การตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ให้แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
  ๔.๓  ต าแหน่งบริหารทั่วไป 
  ๔.๓.๑ ต าแหน่งที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
  ๔.๓.๒ ต าแหน่งที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าระดับปริญญาตรี ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
 

/ข้อ ๕… 
 
 



-๓๑- 
 

  ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างต าแหน่งและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. หรือคณะกรรมการก าหนด ให้ยังคงต าแหน่งต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนชื่อต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. หรือคณะกรรมการก าหนดโดยเร็ว 
  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาให้อธิการบดีเสนอ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
   ๑. บันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๑๐๑๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๖  
   ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ 
   ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  
   ๔. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
ปฏิบัติงาน นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 
 

   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา  
   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๓ ต าแหน่ง ดังนี้  
 

 ชื่อต าแหน่ง (เดิม) ขอเปลี่ยนเป็นชื่อต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด ต าแหน่งประเภท 
๑. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป 
๒. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป 
๓. ช่างภาพการแพทย์ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

    
   ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อต าแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างต าแหน่งและ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เห็นว่ามีความ
จ าเป็นจะต้องคงชื่อต าแหน่งดังกล่าวไว้  คงเหลืออีก ๒ ต าแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่จะได้เร่งด าเนินการและเสนอ 
ก.บ.บ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งตามข้อ ๑ และ ๒   
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท า 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งช่างภาพการแพทย์และครูพี่เลี้ยง เสนอ ก.บ.บ. และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

๓. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้  ให้คณะ/หน่วยงานที่มีต าแหน่งดังกล่าว จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ขับรถยนต์และแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงาน 

/๖.๗  การลงเวลา… 
 



-๓๒- 
 

๖.๗  การลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้เริ่มเวลาการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น 
เนื่องจากบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา ที่ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนรวม มีความจ าเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้บริการสื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. โดยมีการสลับหมุนเวียนเป็น ๒ กลุ่ม
เวลา คือ 

กลุ่มท่ี ๑  ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
กลุ่มท่ี ๒  ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 
โดยทั้ง ๒ กลุ่มเวลาดังกล่าว มีการปฏิบัติราชการครบ ๗ ชั่วโมง แต่กลุ่มที่ ๑ มีการ 

เลิกงานก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. และกลุ่มที่ ๒ มีการเริ่มปฏิบัติงานภายหลังเวลา ๐๙.๓๐ น. กองบริการการศึกษาจึง
ขอหารือว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการเฉพาะหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดงบประมาณ (โดยไม่ต้องเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา) (เอกสารประกอบการประชุม ๑) 

กองการเจ้าหน้าที ่ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ปรากฏหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการก าหนด 
ระยะเวลาท างานและวันหยุดราชการ คือ 
   ๑. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ก าหนดว่า 

“๑. ก าหนดเวลาท างาน เริ่มท างานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดกลางวัน 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.” 

“๒. วันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวัน ทั้ง  
๒ วัน”  

“๓. ถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นเพื่อความ 
สะดวกก็ให้ท าได้ แต่เมื่อค านวณเวลาท างานรวมกันในสัปดาห์หนึ่งๆ แล้ว ต้องเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนรวม
เวลาราชการในสัปดาห์หนึ่งๆ ดังกล่าวข้างต้น และส าหรับโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด”  (เอกสารประกอบการประชุม ๒) 

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของ 
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาท างาน
และวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ก าหนดว่า  

“ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาเริ่มท างาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา หยุด 
กลางวันเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓. ๐๐ นาฬิกา เป็นเวลาท างานตามปกติ โดยมีวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ 
คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน 

สถานศึกษาใดมีความจ าเป็นต้องก าหนดเวลาเริ่มท างานหรือวันหยุดราชการประจ า 
สัปดาห์ นอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดและรายงานส่วนราชการต้นสังกัดทราบ 
ทั้งนี้ ต้องมีเวลาท างานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง”  (เอกสารประกอบการประชุม ๓) 

 
 

/ทั้งนี้… 
 
 
 



-๓๓- 
 

 
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า กองบริการการศึกษาหารือปัญหาดังกล่าว  

ด้วยมีความจ าเป็นเนื่องจากบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานบริการอาคารเรียนรวม ต้องมาปฏิบัติงานในการ
จัดเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และต้องอยู่เพ่ือปิดห้องเรียนและจัดเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอน จึงต้องมาปฏิบัติงานในเวลาที่เช้ากว่าเวลาราชการปกติ และต้องเลิกงานในเวลาที่ช้ากว่าเวลาราชการ
ปกติ จึงหารือว่าสามารถด าเนินการสลับหมุนเวียนให้บุคลากรสามารถลงเวลาการปฏิบัติราชการตามกลุ่มเวลา
ดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการเฉพาะหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประหยัด
งบประมาณ (โดยไม่ต้องเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา) 

  
   ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา  
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา การลงเวลาปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการให้ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่งที่มีความ
จ าเป็น  โดยให้หน่วยงานก าหนดรายช่ือต าแหน่งและบุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ทั้งนี้ ต้องมีเวลาท างานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง 
   และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ร่างประกาศเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติใน
การมาปฏิบัติงานของบุคลากรเฉพาะต าแหน่งหรือภาระงานที่มีความจ าเป็น  เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 

                             
     (นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)                (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
         บุคลากรปฏิบัติการ               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๑๓/๒๕๕๘   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 


