
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วาระพิเศษ 
วันพฤหสับดีที ่๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น ๓  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 
_______________________ 

 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ 
 และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีภา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๗. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  กันยาวุธ กรรมการ   
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจรญิบุตร กรรมการ 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ    
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาวจันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ กรรมการ 
    และการออกแบบ 
๑๔. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๗. (แทน) ประธานสภาอาจารย์ นางสาวศันสนีย์  ชวนะกุล กรรมการ 
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี กรรมการและ 
      และวิเทศสัมพันธ์  เลขานุการ 
   
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้อํานวยการสํานักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร ติดภารกิจ     
   ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๒. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา ติดภารกิจ     
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางสาวชนัญชิตา  สวัสด์ิพันธ์  บุคลากรชํานาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/๓. นางสาวสิริรัตน์... 



-๒- 
 

 
๓. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๕๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี     
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
                             ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขการเลือ่นเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาออก
ข้อบังคับที่เหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ดําเนินการออกข้อบังคับและ
ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แล้วน้ัน 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไข
เพ่ิมเติม หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑  ลงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔  
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  มากย่ิงขึ้น 

กองการเจ้าหน้าที่ ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๙  มาเพ่ือพิจารณา 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
 
 



-๓- 
 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ        

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑  ลงวันที่  ๑๒   

มกราคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   

๓.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
   ๑.  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ๒.  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
๒๕๕๔  กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๙  

   ๓.  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการ 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๕๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม    

๖.  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑  ลงวันที่  ๑๒   
มกราคม  ๒๕๕๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   

๗.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   
 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 
    ๕.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชมุสําหรบั 
คณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. ... 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย น้ัน 

/เพ่ือให้… 



-๔- 
 

 
เพ่ือให้การจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นไปด้วยความเหมาะสม      

จึงเห็นสมควรกําหนดอัตราเบ้ียประชุมตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบ้ียประชุมสําหรับ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบท้ายน้ี 
 
     จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา   

 
มติที่ประชุม  ให้คณะ/หน่วยงานท่ีมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการต่าง ๆ นําเสนอข้อมูลให้
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมเสนอต่อ ก.บ.บ. เพื่อพจิารณาอีกครั้ง 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๐ น. 
 
 

                               
     (นางสาวสริิรัตน์  วงษ์ทอง)                    (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
         บุคลากรปฏิบัติการ                     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม                   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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