
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 7/2550   

วันศุกรท่ี  13  กรกฎาคม   พ.ศ. 2550  เวลา  09.30 น.  
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  ประธานกรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
4.  คณบดีคณะนิติศาสตร   นายสมบัติ   วอทอง   กรรมการ 
5.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร นางพรรณณี  รอดแรงบุญ  กรรมการ 
7.  (แทน) คณบดีคณะบรหิารศาสตร นางสาวธันยมยั  เจยีรกุล   กรรมการ 
8.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร  นายวรสิทธิ์  เจริญพุฒ   กรรมการ 
10. (แทน) คณบดีคณะศิลปะประยุกตฯ นางสาวศุภลักษณ  มาคณูตน  กรรมการ 
11. (แทน) ประธานสภาอาจารย  นายธนาตย  เดโชชัยพร   กรรมการ 
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท  แกะมา   กรรมการ 
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา   กรรมการและ 
          เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ศาสตราจารยประสิทธิ์  เพ็งสา  ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา  ติดราชการ  
3.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  ติดราชการ 
4.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี ติดราชการ 
5.  รักษาการในตําแหนงหวัหนา  นายวันชัย  ทพิยชัย   ติดราชการ 
     โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการ 

เจาหนาที ่
/2.  นางเกษร...    
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2.  นางเกษร   จรัญพรหมสิริ  บุคลากร 6  ระดับ  6 
3.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
4.  นายอรรถพงศ  กาวาฬ   นิติกร 
 
เปดประชุมเวลา   09.45  น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
    
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี  6/2550  
    ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  คร้ังที่  6/2550  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  ใหแกไข  ดงันี ้

1. หนาท่ี  9  บรรทัดท่ี  8   
จาก  ใหนําเสนอรางขอบงัคบัและรางประกาศตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณาตาํแหนงทางวชิาการและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

เปน  ใหนํารางขอบังคับฯ  ไปทบทวน  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลพิจารณาอกีคร้ัง 

2. หนาท่ี  14  บรรทัดสุดทาย 
จาก  เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

เปน  เห็นควรใหนํากลับไปทบทวน  และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน 

บุคคลพิจารณาอีกคร้ัง 
ภายหลังจากแกไขแลว  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 
 

/ระเบียบวาระที่  4... 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1  เล่ือนระดับขาราชการ 
    โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี    เสนอทีป่ระชุมทราบการเลื่อนระดบั
ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป จํานวน  2  ราย  ดังนี ้
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 
เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

คณะเกษตรศาสตร 
ภาควิชาสตัวศาสตร 
นายกังวาน  ธรรมแสง 
           
 
คณะศิลปศาสตร 
สํานักงานเลขานุการ 
นางสาวอินทิรา  ซาฮีร 
 

 
 
ผูชวยศาสตราจารย 
  
 
 
 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

 
 

7 
 
 
 
 

7 

 
 

26,650.-  
 
 
 
 

19,870.- 
 
 
   

 
 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
  

 
 

28,090.- 
 
 
 
 

20,260.- 
  

  

 
 
- ตั้งแตวันที่  6  กันยายน  2549 
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 
26,650.-บาท 
 

 
-  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2549    
เนื่องจากระดับ 8 ไมมีขั้น 
19,870.-บาท 
 
 

 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองคุณสมบตัิผูท่ีจะเขาปฏิบัตงิาน 
เปนลูกจางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ.  2550 

ดวย  ตามขอ  11  แหงขอบังคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  การจาง 
ลูกจางชั่วคราว  พ.ศ.  2548  กําหนดใหผูทีจ่ะไดรับการจางเปนลูกจางตองมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการกําหนด    

ดังนั้น  เพื่อใหการจางลูกจางชั่วคราวเปนไปดวยความเรยีบรอย  โครงการจัดตั้ง   
กองการเจาหนาท่ี  จึงเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  คุณสมบัติผูที่จะเขาปฏิบัตงิาน 
เปนลูกจางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 
 

/เอกสารประกอบการพิจารณา... 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 

            -  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  คุณสมบัติผูที่จะเขาปฏิบัติงาน 
เปนลูกจางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2550 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมต ิดังนี้   

1) ใหนําขอ 3 (ข) (1)  และ  (5)  มารวมเปนขอเดียวกัน  คือ  เปนผูดํารง 
ตําแหนงขาราชการการเมือง  หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

2) ใหนําขอ 3 (ข) (8)  และ (9)  มารวมกัน  และแกไขเพิ่มเติมขอความ  คือ     
เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  ไลออก  หรือเลิกจางจากมหาวิทยาลัย  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือองคกรเอกชน  ไมวากรณีใด ๆ 

3) ตัดบทเฉพาะกาลออก 
อนึ่ง  ท่ีประชมุไดหารือเก่ียวกับทักษะการรางหนงัสือราชการของบุคลากรใน 

มหาวิทยาลัย  จึงมีความเห็นวาควรมีการจัดอบรมการรางหนังสือราชการใหแกบุคลากร  เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการรางหนังสือราชการ  โดยมอบหมายใหฝายพฒันาทรัพยากรมนุษยนําไปพิจารณา 
 
 

5.2 รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง 
และการแตงตัง้ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   พ.ศ.  2550 

   ตามที่โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่    ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2550  พิจารณาการดําเนนิการเพื่อ
จัดทํารางขอบังคับการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑ ก.พ.อ. ของหนังสือเวียนจํานวน 4 ฉบับ  ซ่ึงที่
ประชุมพิจารณาแลวมีมติเหน็ชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดาํเนนิการ  นั้น 
   เนื่องจากสาระสําคัญของหนังสือเวียนจํานวน 4  ฉบับ  คอื การดําเนินการตาม 
ว. 1  และ  ว. 4  ไดแก 

1)  ว. 1  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2550 

• ก.พ.อ. กําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
      อุดมศึกษาประเภทผูบริหาร  ประเภททัว่ไป  วิชาชีพเฉพาะ   
      เชี่ยวชาญเฉพาะ   

• ใหสภาสถาบนัอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบของตําแหนง   
อันดับเงนิเดือน  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

/2)  ว.4... 
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2)  ว.4  ลงวันท่ี  9  กุมภาพนัธ  2550 

    ก.พ.อ. กําหนดมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้  
      ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  

   ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา 20  
      และ มาตรา 31 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
      พ.ศ. 2547 

-  ม.20  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับ  
             เงินเดอืนของตําแหนง จํานวนขาราชการที่พึงมี  ภาระหนาที่  
             ความรับผิดชอบของตําแหนง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

          โดยใหกําหนดคราวละ 4 ป  และคํานงึถึงความมีประสิทธิภาพ 
                                                             ไมซํ้าซอน ประหยดั และสอดคลองกับหลักเกณฑ ก.พ.อ. 

        - ม.31  การเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสงูขึ้น   
                   ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  ซ่ึงตอง 
                   สอดคลองกับหลักเกณฑ ก.พ.อ. 

 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   จึงขอเสนอที่ประชุมพจิารณารางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น พ.ศ. 2550  เพื่อจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 

1.   สรุปสาระสําคัญของรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึน้   พ.ศ.  
2550 
2.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตัง้ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   พ.ศ.  2550 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตใิหคณะกรรมการนํารางขอบังคับขางตนไปพิจารณาอีกคร้ังหนึง่  
หากพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรปรับปรงุ  ใหแจง  รองอธิการบดีฝายบริหาร  ภายในหนึ่งสปัดาห  และ
ใหนํามาพิจารณาใหมในการประชุมคราวหนา     
 

/5.3  ขอหารือ... 
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5.3 ขอหารือการจายคาประสบการณระหวางการลาศึกษาตอของพนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  คร้ังที่   

9/2546  เมื่อวนัที่  24  กรกฏาคม  2546  มีมติเกี่ยวกับการลาศึกษาตอเต็มเวลา  และการจายคาจางระหวาง
การลาศึกษาตอเต็มเวลา  สําหรับพนักงาน ดังนี ้
   การลาศึกษาตอเต็มเวลา  ใหคณะ/หนวยงานเปนผูพิจารณา 

  การจายคาจางหรือการจางบุคคลทดแทนระหวางลาศึกษาตอ   สําหรับพนักงาน 
ที่จางดวยเงินงบประมาณหรือเงินรายได  ใหขึ้นอยูกับเหตุผล  ความจําเปน  และดุลยพินิจของตนสังกัด  
ทั้งนี้  การจายคาจางหรือการจางบุคคลทดแทนระหวางลาศึกษาตอ  ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณหรือ
เงินรายไดของหนวยงานกอน  หากไมเพียงพอใหขออนุมัติเบิกจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
   เนื่องจากมติขางตน  ยังมิไดครอบคลุมถึงการจายคาประสบการณของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  และเพื่อใหเกิดความชัดเจนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได   
   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  จึงใครขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจายคา
ประสบการณระหวางการลาศึกษาตอของพนักงาน 
    
   ขอมูลประกอบการประชุม 
   1.  พนักงานที่ไดรับคาประสบการณ  คือ  พนักงานที่มีประสบการณจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ที่คณะพิจารณาแลวเห็นวาประสบการณนั้นสอดคลองกับการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน  และกองแผนงานตรวจสอบแลวมีงบประมาณเพียงพอ   ซ่ึง คณะกรรมการบริหารงานบุคลได
เห็นชอบแลว 
   2.  ปจุบันมีพนักงาน  จํานวน  1  ราย  ที่ไดรับคาประสบการณและลาศึกษาตอ  
ซ่ึงกอนลาศึกษาตอไดรับคาจาง  10,205.- บาท  สวัสดิการ  5,446.-  ประสบการณ  11,089.- บาท  (โดยใช
เงินงบประมาณ  3,163.-บาท  เงินรายไดคณะ  7,926.-บาท) 
 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหพนักงานที่จางดวยเงนิงบประมาณ  หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  รายการคาใชจายบุคคลกร และไดรับคาประสบการณจากเงินหมวดดงักลาว  เม่ือลาศึกษา
ตอและไดรับคาจางฐาน (Salary  Base) ในระหวางลาศึกษา  ใหไดรับคาประสบการณในระหวางลาศึกษา
ดวย   ท้ังนี้  ในสวนของพนกังานเงนิรายได  ใหขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินของหนวยงาน 
 

/ระเบียบวาระที่  6… 
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ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
   ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 

.............................................             ................................................... 
   นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)                                                         (นายสภุชัย   หาทองคํา) 
       ผูจดรายงานการประชุม                               ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล   
คร้ังท่ี  8/2550    
 
 

……………………………………….. 
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
 

 

 

 


	มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ให้แก้ไข  ดังนี้

