
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 10/2550 

วันศุกรท่ี  9  พฤศจิกายน  2550  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ           ประธานกรรมการ 
2.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข            กรรมการ 
4.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารยสายันต  แสงสุวรรณ         กรรมการ 
5.  (แทน)คณบดีคณะบรหิารศาสตร นางสุธิดา  แจมใส  ไวท           กรรมการ 
6.  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์                 กรรมการ 
7.  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร  พันเอกวรสิทธิ์  เจริญพุฒ           กรรมการ 
8.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ นายติ๊ก   แสนบุญ           กรรมการ 
9. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ นายสงา  ทับทมิหิน           กรรมการ 
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี         กรรมการ 
11. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ         กรรมการ 
12. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย  นายประจกัษ  จันทรตรี           กรรมการ 
13. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์         กรรมการ  
 
ผูไมมาประชมุ 
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา           ติดราชการ 
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา          ติดราชการ 
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล         ติดราชการ 
 
ผูรวมประชุม 
1.  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
2.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
3.  นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
4.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร 6  ระดับ  6 
5.  นายอรรถพงศ  กาวาฬ   นิติกร 
6.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 

/5.  นางสาวฐติิยาภรณ  … 
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7.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 
8.  นายเทอดทลู  มั่นคง   ผูปฏิบัติงานบริหาร 4  ระดับ  4 
9.  นายนราธิป  อาษารักษ   นิติกร 
10. นางรัชฐา  ราตรี   บุคลากร 
 
เปดประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี 9/2550  
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2550 
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล คร้ังที่ 9/2550  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2550 
  
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 การปรับเพิ่มคาตอบแทนบคุลากรเงินรายได 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  9/2550  ในวันอังคารที่  2   

ตุลาคม  2550  เร่ือง  การปรับอัตราคาจางพนักงานและลูกจางชั่วคราว  กรณี  การปรับเพิ่มคาตอบแทนพนกังาน
มหาวิทยาลัย  (Salary  Base)  และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ  ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่าง
จากงบประมาณเงินรายได  ตามมติคณะรฐัมนตรี  สําหรับคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ  มอบหมายให
กองแผนงาน  แจงเวียนคณะ/หนวยงานทราบถึงหลักเกณฑการจายคาตอบแทน  และให คณะ/หนวยงาน  
ประมาณการงบประมาณทีใ่ชในการดําเนนิการดังกลาวแลวแจงกองแผนงาน  เพื่อรวบรวมและนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
   กองแผนงาน  จึงไดขอความอนุเคราะห  คณะ/หนวยงาน  ประมาณการงบประมาณที่
ใชในการดําเนนิการปรับเพิ่มเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ  ใหแกพนกังานมหาวิทยาลัยที่จางจาก
งบประมาณเงนิรายได 
   บัดนี้  คณะ/หนวยงาน  ประมาณการงบประมาณทีใ่ชในการดําเนนิการปรับเพิ่มเงิน
คาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1  และ 2)   

/ทั้งนี้  คณะ... 
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ทั้งนี้  คณะ/สํานัก  สวนใหญไดประมาณการรายจายคาใชจายดังกลาวไวในแผนการใชจายงบประมาณเงิน
รายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  ของ  คณะ/สํานกั  แลวคงเหลือคณะเภสัชศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  
และคณะวิทยาศาสตรที่มิไดตั้งประมาณการรายจาย  เพื่อการดังกลาวไว  และมีความจําเปนที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน  จึงเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  พิจารณาการปรับเพิ่มเงนิคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชพี  ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจางจากงบประมาณเงินรายได 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
1. สรุปประมาณการงบประมาณการปรับคาจางและเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือ

การครองชีพพนักงานเงนิรายได  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
2. รายละเอียดประมาณการงบประมาณการปรบัคาจางและเงนิคาตอบแทนเพื่อ

ชวยเหลือการครองชีพพนักงานเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายใหกองแผนงานและโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จัดทําโครงสรางอัตรา
คาจางพนักงานและการเพิ่มคาจาง  แลวนาํเสนอคณะกรรมการบริหารงานบคุคลในการประชุมประจําเดือน
มกราคม  2551  โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการ  ท้ังนี้  คณบดคีณะศิลปศาสตร เสนอ
รูปแบบคาจางใหม  โดยใหรวมคาจาง (Salary  Base)  และคาสวัสดิการเขาดวยกัน 
 

3.2  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   เร่ืองคุณสมบัติ   หลักเกณฑและวิธีการ 
ไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร ,  คณะนติิศาสตร ,  คณะศิลปประยกุตและการออกแบบ ,  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ไดเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี    เร่ืองคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดคีณะรัฐศาสตร ,  คณะนิติศาสตร ,  คณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  คร้ังที่  9/2550  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2550  ไดมอบหมายให  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
ดําเนินการแกไขรางประกาศดังกลาวขางตน  โดยไมขดัหรือแยงกับพระราชบัญญัติ  หรือขอบังคับมหาวิทยาลัย  
และเมื่อแกไขแลวใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชมุคราวตอไปนั้น 

   โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย  ไดแกไขรางประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวธีิการไดมาของคณบดีทั้ง 4 คณะใหม   โดยแตกตางจากรางเดิม  ซ่ึงมีหลักการ  คือ 
ตามพระราชบญัญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  กาํหนดใหคณะ  สํานัก  ที่ 

/จัดตั้งขึ้น... 
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จัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงดําเนินการโดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนั้น  มีฐานะเปน     
สวนงานภายในของมหาวิทยาลัย  โดยกฎหมายดังกลาวกําหนดใหหวัหนาสวนงานภายในที่จดัตั้งขึ้น             
โดยขอบังคับนั้นมีสิทธิและหนาที่เชนเดยีวกับหวัหนาสวนราชการระดับคณะ  สํานกั  ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราช -
กฤษฎีกาทุกประการ  (ตามมาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว)  เชน  คณบดีคณะนิติศาสตร  อันเปนหวัหนา
สวนงานภายในสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับ  มีสิทธิและหนาที่เชนเดยีวกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
อันเปนหวัหนาสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

   เมื่อพระราชบญัญัติดังกลาวกําหนดให  คณบดีในคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับนั้นมี
สิทธิและหนาที่เชนเดยีวกับคณบดีในคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาทุกประการ ดังนั้น เพื่อใหการสรรหา
และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีในคณะทีจ่ัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับกับคณบดใีนคณะทีจ่ัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
เปนไปโดยมาตรฐานเดยีวกนั  จึงเหน็ควรนําหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดใีนคณะที่จดัตั้งขึน้โดย        
พระราชกฤษฎีกามาใชบังคบักับคณบดใีนคณะทีจ่ัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับดวย  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกันและเปนแนวปฏิบัตเิดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
    
   เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เร่ืองคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ 
ไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร ,  คณะนติิศาสตร ,  คณะศิลปประยกุตและการออกแบบ และวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี   
ผูอํานวยการวทิยาลัย  พ.ศ.  2540 

3.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบด ี  
ผูอํานวยการวทิยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2543 

4.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบด ี  
ผูอํานวยการวทิยาลัย (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2545 

5.  พระราชบัญญัติ  การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร  คณะนิติศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  สวนรางประกาศฯ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ใหแกไขและเพิ่มเติม  โดยใหแกไข
องคประกอบในรางประกาศฯ คณะศิลปประยุกต ฯ  ตามรางประกาศของทั้ง 3  หนวยงานขางตน  และใหนํา  
ขอ 3 ไปไวในบทเฉพาะกาล   โดยกําหนดใหใชเฉพาะการสรรหาครั้งแรกเทานั้น   
 

/3.3 การตรวจสอบ... 
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   3.3  การตรวจสอบคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส 

   สืบเนื่องจาก  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ไดเสนอเรื่องการพิจารณาคุณวุฒิของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพิจารณาแลว
วา  คุณวุฒิจาก  University  of  The  Philippines  เฉพาะวทิยาเขต  Los  Banos  เปนคุณวุฒิตางประเทศที่เทียบได
เทากับคุณวุฒขิองไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สําหรับวิทยา
เขตอื่นและสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น  พจิารณาใหต่ํากวาคณุวุฒไิทย  และบุคคลใดที่พจิารณาแลววาคุณวุฒิไม
เทียบเทาคณุวฒุิปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใชบังคับในขณะนั้น  ผูนั้นถือวาขาด
คุณสมบัติในการเปนอาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาวทิยาพนธในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
และขาดคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ  และอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก  แตทั้งนี้  อาจใชคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ไดแกตําแหนงทางวิชาการ  อาทิ ศาสตราจารย  หรือรองศาสตราจารย  ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  ในคราวประชุมครั้งที ่ 8/2550  เมื่อวนัที่  24  สิงหาคม  2550  มีมติให  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  
ตรวจสอบคุณวุฒิกับ สกอ. เปนราย ๆ และใหหลักสูตรตาง ๆ พิจารณาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  เพื่อทําหนาที่เปนประธานหลกัสูตร  อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
นั้น 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  ไดตรวจสอบคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส  จํานวน  2  ราย  ที่ไดรับคณุวุฒิ  Doctor  of  Public  Administration  
จาก  University  of  Northern  Philippines    คุณวุฒิ  Master  of  Science  in  Crop  Science (Agronomy)  และ  
Doctor  of  Philosophy  in  Crop  Science (Agronomy) จาก  Central  Luzon  State  University  ซ่ึง สกอ. ได
พิจารณาแลวจงึเรียนใหทราบเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   1.  คุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาขางตน  คณะอนกุรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาวาเปน
คุณวุฒิตางประเทศที่เทยีบไดต่ํากวาคุณวฒุิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับ
ใชในขณะนั้น  ถือไดวาผูไดรับคุณวุฒินัน้ ๆ มีศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญาที่ไดรับในบรบิทของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  แตไมเทากับคุณวฒุิภายในประเทศหรือคุณวฒุิของตางประเทศที่เทียบไดเทากับคุณวุฒิของไทยตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใชในขณะนัน้   กรณีเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหไดรับอัตราเงินเดือนต่ํากวาคณุวุฒภิายในประเทศ 2 ขั้น  (ไมสูงกวาอันดับ ท.5 
ขั้น  11,470 บาท) 
 
 
 

/2.  คณะอนกุรรมการ... 
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   2.  คณะอนกุรรมการเกี่ยวกบัคุณวุฒิ  ไดพจิารณาคุณวุฒขิางตนแลว  มมีติวาเปน
คุณวุฒิตางประเทศที่เทยีบไดต่ํากวาคุณวฒุิระดับปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2542  ของกระทรวงศกึษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) 
   3.  คณะอนกุรรมการเกี่ยวกบัคุณวุฒิ  ในการประชุมครั้งที่  5/2550  เมื่อวันที่  19  
มิถุนายน  2550  ไดใหความเห็นวา  การไดรับการรับรองวิทยฐานะจากหนวยงานทีเ่กีย่วของของ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอาจไมมีความสัมพันธกับคุณวุฒิที่ไดรับวาจะสามารถเทียบไดเทากันหรือต่ํากวา
คุณวุฒใินระดบัเดียวกันของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทีบ่ังคับใชในขณะนั้น 
   4.  การมอบหมายใหบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจําหลักสตูรใดซึ่งเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา  จะถือวามีผล
หลังจากสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบหลักสูตรนั้นแลว  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ราย  หากไดรับ
มอบหมายใหประจําหลักสตูรใดกอนวันที่ 7 ธันวาคม 2549  ก็สามารถเปนอาจารยประจําหลักสตูร  อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ  อาจารยผูสอบวทิยานิพนธ  และอาจารยผูสอน  ใน
หลักสูตรนั้นได  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ  ตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชมุครั้งที่ 8/2550  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2550 
 
   ขอมูลประกอบการประชุม 
   1.  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  คร้ังที่ 12/2549  เมื่อวันที่  
7  ธันวาคม  2549 
   2.  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  คร้ังที่ 8/2550  เมื่อวันที่  2  
สิงหาคม  2550 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมตรัิบทราบ  เนื่องจากการวินิจฉัยคุณวฒุิของผูสําเร็จการศึกษาจาก
สาธารณรัฐฟลิปปนสเปนกรณีซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณาทางกฎหมาย ยังไมยตุิ  จึงขอใหรอฟงผลการ
ดําเนินการและกรณีการดําเนินการหลังวนัท่ี  7  ธันวาคม  2549  ขอใหคณะดําเนินการตามมตขิองสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
   3.4  การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2551 
   ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชมุครั้งที่  9/2550  ในวนัอังคารที่  
2  ตุลาคม  2550  ไดพิจารณาเรื่องการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงนิงบประมาณ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2551  โดยที่ประชุมมมีติอนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภท 
 

/งบบุคลากร... 
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งบบุคลากร  รายการคาจางชัว่คราว  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  และขอให  คณะ/หนวยงาน  ยืนยนัการ 
จางลูกจางชั่วคราวท่ีจางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร  รายการคาจางชั่วคราว  ตอกองแผนงานภายใน
ส้ินเดือนตุลาคม 2550  ทั้งนี้  สําหรับคณะวชิาที่ไดรับการจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางลูกจาง
ช่ัวคราว  แตไมสามารถสรรหาบุคคลเพื่อทําการจางได  ขอใหเสนอเรือ่งตอกองแผนงาน  เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพือ่การจางใหแก  คณะวิชา
ที่มีความจําเปนตองใชอัตราลูกจางชั่วคราวเพื่อการจัดการเรียนการสอนตอไป 
   กองแผนงาน  จึงใครขอให  คณะ/หนวยงาน  ยืนยันการจางลูกจางชั่วคราวจากกรอบ
อัตราลูกจางชั่วคราวที่ไดรับจัดสรร  อีกทั้งยืนยนัความตองการกรอบลูกจางชั่วคราวของคณะวิชาที่ไมไดรับ
จัดสรรกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว  รวมทัง้คณะวิชาที่ตองการกรอบลูกจางชั่วคราวเพิ่ม 
   บัดนี้  คณะ/หนวยงาน  ไดยนืยันการจางลูกจางชั่วคราวจากกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว
ที่ไดรับจัดสรร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1)  สําหรับ  คณะวิชาที่ไมไดรับจัดสรรกรอบ
อัตราลูกจางชั่วคราวในเบื้องตน  ไดยืนยนัความตองการขอรับการจัดสรรกรอบลูกจางชั่วคราว  (คณะ
วิศวกรรมศาสตร  และคณะรัฐศาสตร)  รวมทั้งคณะวิชาที่ตองการกรอบลูกจางชั่วคราวเพิ่ม  (คณะศิลปศาสตร  
และคณะเภสัชศาสตร)  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 2) 
   กองแผนงาน  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  พิจารณาจัดสรร
กรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางใหแก  คณะวิชาท่ีมีความจําเปนตองใชอัตราลูกจางชั่วคราว 
 
   เอกสารประกอบการประชุม 

1. แผนการจางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงนิงบประมาณประเภทงบบุคลากร  รายการ 
คาจางชั่วคราว  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ของคณะวิชาตาง ๆ ทีไ่ดรับจัดสรรกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว 

2. ความตองการลูกจางชั่วคราวของ  คณะวชิาที่ไมไดรับการจัดสรรกรอบอัตรา 
ลูกจางชั่วคราว  และคณะวชิาที่ตองการเพิ่ม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติตามที่เสนอ  อัตราวางของสาํนักงานอธิการบดีมอบใหคณะเภสัชศาสตร 
 
 
ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1  เล่ือนระดับขาราชการ 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี    เสนอทีป่ระชุมทราบการเลื่อนระดบัขาราชการที่ได 

รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จาํนวน 1  ราย  
กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ  และไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดบัถัดไป  จึงไดเล่ือนระดับสูง
ขึ้นอีก  1  ระดับ     

/ลําดบัที่ 1 นายสุรชัย... 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ ขั้น 

เลื่อน 
เปน 
ระดับ 

ขั้น หมายเหตุ 

 
 

1  
 

สํานักงานอธิการบดี 
งานประชาสัมพันธ 
นายสุรชัย   ศรีใส           

 
 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 
 

7 

 
 

18,180.-   

 
 

8 

 
 

18,180.- 
  

  

 
 
-   ตั้งแตวันที่  1 เมษายน  2550 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
4.2 ชี้แจงการดาํเนนิการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตาํแหนง 

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี    เสนอทีป่ระชุมทราบในการเปลี่ยนตาํแหนงของ 
ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย  ที่ขอเปลี่ยนตําแหนงกอนและหลังมติประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล  คร้ังที่  10/2549 เมื่อวันที ่ 19  ตุลาคม  2549   ดังนี ้
 

1.  ขาราชการที่ดําเนินการกอนมติท่ีประชมุ    จํานวน 2  ราย  ค ือ 
1)  โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   โครงการจดัตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ 

สิทธิประโยชน  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน  1  ราย  คือ นางศิมาพร  กาเผือกงาม   ตําแหนง
เจาหนาที่บนัทกึขอมูล  5  ระดับ  5  เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  5 ระดบั  5   อัตราเงินเดือน   เลขที่
ประจําตําแหนงและสังกัดเดมิ    ตั้งแตวนัที ่ 1  เมษายน  2550  ทั้งนี้  คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2550  เมื่อวนัที่  2  ตุลาคม  2550  มีมติรับทราบผลการประเมินเปลี่ยนตําแหนง  และขอใหชะลอ
การเปลี่ยนตําแหนงไวกอนจนกวามหาวิทยาลัยจะกําหนดกรอบอัตรากาํลังและโครงสรางมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ 
   2)  กองบริการการศึกษา  ขออนุมัติเปลี่ยนราย  นางสาวศศิธร  พันธุคํา จากตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร  5  ระดบั  5  เปนตําแหนงนกัวิชาการศึกษา  5  ระดับ  5  เมื่อวันที่  6  ต ุลาคม  2549    ท ั้งนี้  
ไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงพรอมทั้งไดดําเนินการประเมินเปลีย่นตําแหนง
ของบุคคลดังกลาวแลว  คณะกรรมการประเมินมีมตใิหแกไขเอกสารและสงเอกสารเพิ่มเติม  ซ่ึงการดําเนินการ
อยูในระหวางการสงผลการประเมิน  และจะไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในครั้งตอไป 
 

/2. ขาราชการ... 
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2.  ขาราชการ  พนักงาน ท่ีดําเนินการหลังมติท่ีประชุม   จํานวน  11  ราย ด ังนี ้

ลําดับท่ี คณะ/หนวยงาน โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี หมายเหตุ 
 
1 

คณะศิลปศาสตร  
-บันทึกขอความ ที ่ศธ 0529.9.1/8540   
  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2549   
  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง 
  ขาราชการราย  นางปาณฑรา  ศิริทวี 
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5  
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 5 ระดับ 5 

 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางปาณฑรา  ศ ิริทวี  ตามบันทึกขอความ 
ที่ ศธ 0529.2.3/3202   ลงวันที่  24  
พฤศจิกายน  2549    

 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
 
2 

สํานักงานอธิการบดี 
งานสารบรรณ  กองกลาง 
-บันทึกขอความ ที ่ศธ 0529.2.1/2364  
ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2549  เรื่อง
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย  นางคําเพียร  ม ีสวัสดิ์  
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 5 ระดับ 5  

 
 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางคําเพียร  ม ีสวัสดิ์  ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3203   ลงวันที่  
24  พฤศจิกายน  2549    

 
 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
3 

กองคลัง 
-บันทึกขอความ ที ่ศธ 0529.3/3307  
ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2549  เรื่อง 
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ราย  นางสาวกิจรัดดา   
เหมะนัค  จากตําแหนงพนักงานการเงิน 
และบัญชี  เปนตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี  

 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางสาวกิจรัดดา  เหมะนัค   ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3204   ลงวันที่  
24  พฤศจิกายน  2549    

 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
4 

งานวิเทศสัมพันธ 
-บันทึกขอความ ที ่ศธ 0529.5.1/487  
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2549 
เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ราย นายวรมัน  
ช ื่นพิมาย  จากตําแหนงพนักงานธุรการ  
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  

 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นายวรมัน  ช่ืนพิมาย  ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3205 ลงวันที่  
24  พฤศจิกายน  2549    

 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

   /ลําดับที่  5 ... 
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ลําดับท่ี คณะ/หนวยงาน โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี หมายเหตุ 
 
 
5 

สํานักงานอธิการบดี 
กองบริการการศึกษา 

-บันทึกขอความที่ ศธ 0529.4/962     
ลงวันที่  21  กันยายน  2549  เรื่อง  
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ราย นางภัทรวดี  
บุญไพโรจน   จากตําแหนงคนงาน 
เปนตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 
ระดับ 1  

 
 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางภัทรวดี  บ ุญไพโรจน  ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3229 ลงวันที่  
29  พฤศจิกายน  2549    

 
 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
6 

งานสารบรรณ  กองกลาง 
-บันทึกขอความ ศธ 0529.2.1/2234   
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2549  เรื่อง  
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย นางสาวมัณฑนา   
เจือบุญ  จากตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 6 
ระดับ 6  เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6  

 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3424  ลงวันที่  
22 ธันวาคม  2549   

 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
7 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
-บันทึกขอความ ศธ 0529.2.1/2234   
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2549  เรื่อง  
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย นางสาวลภัส  ยิ่งยืน   
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4  
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 4 ระดับ 4  

 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางสาวลภัส  ย ิ่งยืน  ตามบันทึกขอความ 
ที่ ศธ 0529.2.3/1531  ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2550   

 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
8 

คณะศิลปศาสตร  
-บันทึกขอความ ที ่ศธ 0529.9.1/413  
ลงวันที่  18  มิถุนายน  2550    เรื่อง  
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
ราย  นางละอองดาว  ศรีดาโคตร 
จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
ระดับ 5  เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป  5  ระดับ  5 

 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางละอองดาว  ศรีดาโคตร  ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/1512  ลงวันที่  
12  กรกฎาคม  2550   

 
-  อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
/ลําดับที่ 9... 
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ลําดับท่ี คณะ/หนวยงาน โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี หมายเหตุ 
 
9 

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
-บันทึกขอความ ศธ 0529.12/1179    
ลงวันที่  30 สิงหาคม 2550  เรื่อง       
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย   นางสาวอังคณา  
ปญญา   จากตําแหนงพนักงาน
คอมพิวเตอร 5 ระดับ 5  เปนตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร  5 ระดับ 5  

 
 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นางสาวอังคณา  ปญญา  ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/1878  ลงวันที่   
5  กันยายน  2550   

 
 
 - อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

10 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
-บันทึกขอความ ศธ 0529.12/1179    
ลงวันที่  30 สิงหาคม 2550  เรื่อง       
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย   นายวิชิต  คำพิภาค  
จากตําแหนงพนักงานคอมพิวเตอร 5 
ระดับ 5  เปนตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร  5 ระดับ 5  

 
 
-  เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย 
นายวิชิต  คำพิภาค  ตามบันทึกขอความ 
ที่ ศธ 0529.2.3/1878  ลงวันที่   5  
กันยายน  2550   

 
 
 - อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ          
กองแผนงาน 

 
 

11 

สํานักงานอธิการบดี 
โครงการจัดต้ังกองการเจาหนาที่ 
-บันทึกขอความ ที ่ศธ 0529.2.3/2203  
ลงวันที่  12  ตุลาคม  2550  เรื่องขอ
อนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
ราย นายชํานาญ  รอดภัย  
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 4 ระดับ 4  

 
 
-  อยูระหวางการดําเนินการนําเสนอ      
ผูบังคับบัญา เพื่อจัดทําบันทึกขอความถึง   
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห  
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง      

 
 

- 

 
มติท่ีประชุม  บุคลากรรายใดที่ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงกอนมีมติคณะกรรมการบริหารงานบคุคล
เม่ือวันท่ี  19  ตุลาคม  2549  ใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอน  สวนรายใดขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงภายหลังมีมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตองชะลอจนกวาการจัดทําโครงสรางกรอบอัตรากําลังจะแลวเสร็จ  และในสวน
ลําดับท่ี 4 และ 5  ใหดําเนินการเปลี่ยนสัญญาจางตามมตคิณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังท่ี 11/2549 
 
 

/4.3   การจาง... 
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4.3   การจางพนักงานมหาวทิยาลัย 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  เสนอทีป่ระชุมทราบการจางพนกังาน 

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยใชเงนิรายได  จํานวน  3  ราย  ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 
 

ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

  คณะศิลปศาสตร             

  สํานักงานเลขานุการ             

1 นายเชาวนันท  ทะนอก การศึกษามหาบัณฑิต อาจารย 355 9,320.- 5,446.- 3  กันยายน  2550  -  30  กันยายน  2550 

    สาขาวิชาพลศึกษา           

    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

                

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข            

2 นายสายชล  จันผกา วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการ 61 7,630.- 3,180.- 1  สิงหาคม  2550 - 30 กันยายน 2550 

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คอม พิวเตอร         

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

                

  คณะวิทยาศาสตร  ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี   จังหวัดมุกดาหาร       

3 นายชุมพร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 356 9,320.- 5,446.- 1 ตุลาคม  2550 - 30 กันยายน 2551 

  หลินหะตระกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

    จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

                

        

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การดําเนินการตามหลักเกณฑ ก.พ.อ. 
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการดําเนินการตาม 

หลักเกณฑ ก.พ.อ.กรณีเล่ือนและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ตําแหนงประเภททัว่ไป วชิาชีพเฉพาะ 
และเชี่ยวชาญเฉพาะ (เดิมสาย ข/ค)    มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  2  กุมภาพันธ  2550  ซ่ึงไดนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550 ขออนุมัติตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย ตองดําเนินการออกขอบังคับและประกาศหลักเกณฑและวิธีการในทางปฏิบัติ 
 

/เมื่อวันที่... 
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   เมื่อวันที่ 12 ตลุาคม 2550 ไดเรียนเชิญที่ปรึกษาโอภาส  เขียววิชัย จาก สกอ. มา 
ใหคําแนะนําปรึกษา แนวทางในการดําเนนิการตามหลกัเกณฑ ก.พ.อ.  จึงใหแนวทางปฏิบัติชวงหลังวันที่ 
ก.พ.อ.มีผลบังคับใชและระหวางรอมหาวทิยาลัยประกาศใชหลักเกณฑใหม (ประมาณเดือนมกราคม 2551)     
ซ่ึงภายหลัง ก.พ.อ.มีผลบังคับใช ไดมีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงกรณีประสบการณ และตําแหนงชํานาญ
การ ซ่ึงไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมเทานั้น เพื่อไมใหขัดหรือแยงหลักเกณฑ ก.พ.อ. กอปรกับ
ไดรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาโอภาส เขียววิชัย วา ใหดาํเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมพรอมหลักเกณฑ
ใหมในสวนทีเ่พิ่มเติม  
   ดังนั้น จึงใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบดําเนินการในสวนที่เพิ่มเติม 
ตามหลักเกณฑใหม ดังนี ้
   1. ตําแหนงประสบการณ  ระดับ 4 และระดับ 5  เห็นควร ดําเนินการ 

1.1 กําหนดใหดําเนินการตามกรอบเดิมที่มหาวทิยาลัยกําหนด  
-   กรณีบรรจวุฒุิ ปวช.หรือเทียบเทา เล่ือนไดสูงสุดระดบั 4 และระดับ 5  
-   กรณีบรรจวุฒุิ ปวส.หรือเทียบเทา เล่ือนไดสูงสุดระดบั 5 
1.2 ปรับหัวขอรายการประเมินใหสอดคลองตรงกับ ก.พ.อ.กาํหนด   

เฉพาะรายการประเมิน (เอกสารหมายเลข 2) 
1.3 สําหรับรายที่ดาํเนินการแลว จํานวน 1 ราย ขออนุมัติประเมินตามหลักเกณฑและ 

วิธีการเดิม (เอกสารหมายเลข 1) 
1.4 สําหรับรายตอ ๆ ไป ใหดําเนนิการ ดังนี ้
1. ผลงานตามที่ อ.ก.ม.คร้ังที่ 9/2543 กําหนดไวเดิม 
2. แบบประเมินบุคคลและผลงาน ใหปรับปรุงแบบประเมนิสวนที่ 4 กําหนดหัวขอ

ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ก.พ.อ. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 

 
2. การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงชาํนาญการ   เห็นควร ดําเนนิการ 
1.1 กําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ เชี่ยวชาญตามที่มหาวทิยาลัยอนุมัติไวแลว 

(เอกสารหมายเลข 3) 
1.2 ใหประเมนิคณุลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามเกณฑ ก.พ.อ. 

ดังนี ้
        2.2.1  กรณีผูขอสังกัดคณะ 

- ใหคณะกรรมการประจําคณะ    เปนผูประเมิน 
 

/2.2.2  กรณี... 
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2.2.2 กรณีผูขอสังกัดสํานักงานอธกิารบดี / สํานกัวิทยบริการ /สํานักคอมฯ 

- ใหผูบังคับบัญชาสูงสุด และรองอธิการบดีที่อธิการบดีแตงตั้งเปน 
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เปนผูประเมิน 

1.3 แบบประเมินคุณลักษณะฯ นําเสนอ 2 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1   กําหนดระดับการประเมิน (เอกสารหมายเลข 4) 
รูปแบบที่ 2   ไมกําหนดระดับการประเมนิ  

      2.4 การประเมนิคุณลักษณะฯ กรณีผูขอยืน่เรื่องหลังวันทีป่ระกาศ ก.พ.อ.มีผลบังคับใช 
ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 2550 (ตามเอกสารหมายเลข 1)  และไปจนกวามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามขอ 2.3 ที่ ก.บ.บ.เห็นชอบแลว 
 
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 ขอมูลการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงและผูยื่นขออยูระหวางดําเนินการฯ 
เอกสารหมายเลข 2 รางแบบประเมินผลงาน  กรณีตําแหนงประสบการณ 
เอกสารหมายเลข 3 บัญชีรายช่ือตําแหนงทีไ่ดรับอนุมัติกรอบจาก ก.ม.และสภาฯไวเดิม 
เอกสารหมายเลข  4 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง กรณีตําแหนงระดับ

ชํานาญการ  ระดับเชีย่วชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอ  สําหรับแบบประเมินคุณลักษณะเห็นชอบตามแบบที่  2  และให
เพิ่มเติมสรุปความเห็นทายแบบประเมิน  เปน  2  ระดับ  คือ  เหมาะสมและไมเหมาะสม     ซ่ึงแบบประเมิน
ดังกลาวใหใชสําหรับผูท่ียื่นเรื่องหลังวันท่ีประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช  ตัง้แตวนัท่ี 2 กุมภาพันธ  2550  ไป
จนกวามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ  ประกาศ  หลักเกณฑใหมแลวเสร็จ 
 

5.2  การแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนงประสบการณ 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล  คร้ังที่ 9/2550  เมื่อวันที่  2   

ตุลาคม  2550 โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ไดเสนอขอมูลการเล่ือนระดับขาราชการ ราย นายธนพัต  วิสาพล  
จากตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  4  ระดับ  4  เล่ือนเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  5  ระดับ  5  ตาม
ระเบียบวาระที่ 4.2  นั้น  เนือ่งจากการดําเนินการคลาดเคลื่อน  กรณีเล่ือนระดับดังกลาวเปนการกําหนดตําแหนง
และเลื่อนขาราชการใหดาํรงตําแหนงประสบการณ  ตองเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่จึงขออนุมัตถิอนเรื่องและนําเสนอเรื่องใหมในครั้งนี ้
 

/คณะเภสัชศาสตร... 
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   คณะเภสัชศาสตร  ขออนุมตัิกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  จํานวน  1  ราย  คือ  นายธนพัต  วิสาพล  ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  4  
ระดับ  4  เลขที่ประจําตําแหนง  562  อัตรา  12,350  บาท  สังกัดสํานกังานเลขานุการ  คณะเภสัชศาสตร  เล่ือน
ขึ้นใหดํารงตาํแหนงผูปฏิบตังิานวิทยาศาสตร  5  ระดับ  5  อัตราเงินเดอืน  12,880  บาท  ตําแหนงเลขท่ีและ
สังกัดเดิม  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  20  กรกฎาคม  2550 
 
   ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
   1.  เนื่องจากผูขอรับการประเมินยื่นเรื่องหลังวันที่ประกาศ ก.พ.อ.  มีผลบังคับใช  คือ
วันที่  2  กุมภาพันธ  2550  และเพื่อมิใหขัดหรือแยงหลักเกณฑ ก.พ.อ.  ซ่ึงโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ได
ตรวจสอบแลว  หวัขอเดิมทีก่ําหนด  ดังนี ้
   1.1  เดิมกําหนดผลงาน  คือ  คูมือการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมิไดกําหนดรายการประเมินไว 
ใหมตามหลักเกณฑ ก.พ.อ.  กําหนดรายการประเมินผลงานไว  5  ขอ  คือ 
         1)  ขอบเขตของผลงาน 
         2)  คุณภาพของผลงาน 
         3)  ความยุงยากซับซอนของงาน 
         4)  ประโยชนของผลงาน 
         5)  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
   ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการประเมินสวนที่  3  ตามเกณฑ  ก.พ.อ. 
   2.  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประสบการณ  เหน็ควร  ดําเนินการ 
   2.1  กําหนดตาํแหนงระดับประสบการณตามที่กําหนดไวเดิม 
   2.2  การประเมินผลงาน  กําหนดรายการประเมินผลงานเพิ่มเติมตามเกณฑ ก.พ.อ.  
กรณีผูขอยื่นเรือ่งหลังวันที่ประกาศ ก.พ.อ.  มีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 2  กุมภาพนัธ  2550  และไปจนกวา
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับ  ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ  ใหดําเนนิการตามที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  เห็นชอบแลวตามระเบียบวาระที่ 5.1
    

เอกสารประกอบการประชุม 
-  แบบสรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

/รางขอบังคับ… 
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5.3 รางขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี วาดวยการใหขาราชการและพนักงาน  
ไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. ...... 
 

   สืบเนื่องจากทีพ่ระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2547  ประกาศและมีผลบังคับใช  ตามมาตรา 9 วรรคสอง  กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจ 
กําหนดขอบังคับในการอนญุาตใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพนูความรูทางวชิาการหรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยถือวาเปนการปฏิบัตหินาที่ราชการและไดรับเงนิเดือน  เงินประจําตําแหนง   
และเงินอืน่ในระหวางลาได  ทั้งนี้  ตามหลกัเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  และเมื่อวนัที่  7  
กันยายน  2550  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสัมมนาหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาในเรื่อง “ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523  และแกไขเพิม่เติม”  วาหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   
ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด  
     และสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  พ.ศ.  2548  ขอ  18  กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดหรือสงเสริมใหมีระบบและ
วิธีการพัฒนาพนักงานตามความจําเปนและเหมาะสม  รวมทั้งสรางโอกาสใหเกิดความหลากหลายทางความคิด
โดยเฉพาะจากแหลงเรียนรูภายนอกมหาวทิยาลัย  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการสงเสริมและพัฒนาพนักงาน  โดยทาํเปนประกาศมหาวิทยาลัย  นั้น  เพื่อเปนการพัฒนาพนักงานสาย
วิชาการ         ในลักษณะไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  จงึควรออกประกาศมหาวิทยาลัย  วาดวย
การใหพนักงานไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเชนเดียวกับขาราชการ 
 

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่  จึงขอเสนอที่ประชุมพจิารณารางขอบังคับ  ดังนี ้
1.   รางขอบังคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงาน 
      เพื่อเพิ่มพนูความรูทางวชิาการ  พ.ศ.....   
2.  รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหพนักงานไปปฏิบัติงาน  เพื่อ 
     เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ..... 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีความเห็น ดังนี ้

1. ใหรวมกฎหมายสองฉบับเปนกฎหมายฉบบัเดียว   
2. การใหไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ “คราวตอไป” ในขอ 5 (2) 

และ (3)  ในรางขอบงัคับฯ  และ ในขอ 6 (2)  และ (3) ในรางประกาศฯ  ขอใหระบุ
ใหชัดเจนวาเปนการไปครั้งท่ีเทาไหร  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตีความ 

/3. ขอใหแกไข... 
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3. ขอใหแกไขขอความ  ในขอ  6 (3) ของรางขอบังคับฯ และ ขอ 7 (3) ของราง

ประกาศฯ 
จาก  ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจําของคณะ ....ฯลฯ...... 
เปน  ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการของคณะ ....ฯลฯ...... 

4. ขอใหพิจารณารายละเอียดในการรายงานผลงานเมื่อโครงการสําเร็จสมบูรณ ตาม
ขอ 7 ของรางขอบังคับฯ และขอ  8  ในรางประกาศฯ  วาลักษณะผลงานตองมี
ความสมบูรณเพียงใด  และการรายงานผลจะตองรายงานในลักษณะใด 

ท้ังนี้  ท่ีประชมุเห็นชอบในหลักการที่เสนอ  และมอบหมายให   โครงการจัดตั้งกอง 
การเจาหนาท่ีและโครงการจัดตัง้กองกฎหมายพิจารณาแกไขตามความเห็นของท่ีประชุม  แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมคราวหนา 
 
 
   5.4  การยายและตัดโอนอัตราเงินเดือน 

ตามที่  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ไดขออนุมตัิยายและตัดโอนอัตรา 
เงินเดือนลูกจางประจํา  จํานวน  1  ราย  คอื  นายชัชวาล  แกวสนิท  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ไปสังกัดคณะ
ศิลปประยุกต ฯ  ตั้งแตวันที่ 1  มีนาคม  2550  นั้น   
   เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดขออนุมัติยายและตัดโอนอัตราเงินเดือนลูกจางประจําไปตั้ง
จายที่งานกิจการนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ตั้งแตวนัที่  1  ธันวาคม  2550  ซ่ึง
หนวยงานทั้งสองไมขัดของ   

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จึงขออนุมัตยิายและตัดโอนอัตราเงินเดือน 
ลูกจางประจําไปตั้งจายที่งานกิจการนักศกึษา  กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ตั้งแตวนัท่ี  1  
ธันวาคม  2550   
 
ขอมูลประการพิจารณา 
1.  มติคณะกรรมการบร ิหารงานบคุคล  คร้ังท่ี  1/2549  วันท่ี  4  ธันวาคม  2549 :  เก่ียวกับการยายและตัดโอน 
     อัตราเงินเดอืน 

1.  หนวยงานใหโอนและรับโอนมีความเหน็ชอบ 
2.  นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา 

 
 

/2.  ขอมูลประกอบ… 
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2.  ขอมูลประกอบการพิจารณาราย  นายชชัวาล  แกวสนทิ   ลูกจางประจํา   ตําแหนงพนักงานขับรถยนต    
     สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
  ขอมูลสวนบุคคล 

1. วันที ่27  กันยายน  2550   ผูขอยื่นความประสงคขอยายไปปฏิบัติงานที่งานกจิการ 
     นักศึกษา  กองบริการการศึกษา 

2. วันที ่28  กันยายน  2550   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  อนุมัติใหตัดโอนอัตรา 
                                              ตําแหนงและเงินเดือนไปตั้งจายที่งานกิจการนักศึกษา   
                                              กองบริการการศึกษา  ไดตั้งแตวนัที ่ 1  ธันวาคม  2550   
3.  วันที่  8  ตุลาคม  2550      งานกิจการนกัศึกษา  กองบริการการศึกษา 
                                               อนุมัติรับยายและตัดโอนตําแหนงนายชัชวาล  แกวสนทิ   
                                               ต ั้งแตวนัที ่ 1  ธ ันวาคม  2550 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

5.5 การเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจเุพื่อรับโอนขาราชการ 
ตามที่  คณะวทิยาศาสตร  ไดรับอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปริญญาเอก  

สาขา Applied Biosciences”  (ตําแหนงเดิมของ นายโสภณ  บุญลือ)  เปน  “ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ  ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
สุขศาสตรอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความปลอดภัย  หรือส่ิงแวดลอม  ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  คร้ังที่  6/2550  เมื่อวนัที่  15  ม ิถุนายน  2550   นั้น   
    

ดวยคณะวิทยาศาสตร  ยังไม มีผูมีคุณสมบัติเฉพาะตรงกบัความตองการภาควิชา 
วิทยาศาสตรชีวภาพ  จ ึงขออนุมัติเปลี่ยนเงือ่นไขการบรรจุและตดัโอนตําแหนงเพื่อรับโอนขาราชการ  ด ังนี ้
   1.  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ    

      จาก “ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  7   ตําแหนงเลขที่  600    
ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   หรือปริญญาเอก  วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  สุขศาสตรอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความปลอดภยั   หรือส่ิงแวดลอม      สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ    
         เปน  “ตําแหนงอาจารย      ตําแหนงเลขที่  600  ปริญญาโท ครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ (ค.ม.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อมาปฏิบัติงานสอนใหกบัภาควิชาฟสิกส   

/2.ขออนุมัต…ิ 
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2. ขออนุมัติตดัโอนตําแหนง  จากอัตราเลขที่  600  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร 
ชีวภาพ  ไปตั้งจายทีภ่าควิชาฟสิกส   ตั้งแตวันที ่ 15  ต ุลาคม  2550   
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากไมมีขอมูลประกอบการพิจารณาเพียงพอ  จึงใหถอนเรื่อง  และใหคณะ
วิทยาศาสตรมาใหขอมูลในการประชุม 

 
5.6  การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  หลักเกณฑ  ว ิธีการ  และเงื่อนไขการ 

ปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน  พ.ศ.  2549 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของลูกจางที่จะเสนอขอปรับสถานภาพ  
ใหมีระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น ๆ  ไมนอยกวา  1  ป ี  และใหดาํเนินการ  และใหดําเนนิการปรับ
สถานภาพปละ  2  คร้ัง  ตามรอบการประเมินเพิ่มคาจาง  ซ ึ่งในรอบวนัที่  1  ตุลาคม  2550   มีผูเสนอขอปรับ
สถานภาพ  จำนวน  17  ราย  ท ั้งนี้หนวยงานไดทําการประเมินเรยีบรอยแลวเห็นสมควรใหปรับสถานภาพ
ลูกจางเปนพนกังาน   ด ังนี ้
   1)  นายอมต ยอดคุณ   ลูกจางชั่วคราว    ตำแหนงครู    ส ังกัดภาควิชาอุตสาหการ          
คณะวิศวกรรมศาสตร  ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน  2550)  เปนเวลา  5 ป ี  9  เดือน 13  วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่ 1  ต ุลาคม  2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  8,770.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท 

2) นายเจนณรงค  นามมณ ี ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร  ส ังกัด 
สํานักงานเลขานุการ  คณะวทิยาศาสตร  ระยะเวลาปฏ ิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550)  เปนเวลา  1  ป ี 
4   เดือน  15  วัน   ทั้งนีใ้หปรับสถานภาพตั้งแตวนัที ่ 1  ต ุลาคม   2550  โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  6,490.-บาท   
โดยไมไดรับคาสวัสดิการ 
   3)   นางสาวณฐัมัย  จรูญแสง  ล ูกจางชัว่คราว  ตำแหนงนักวิทยาศาสตร  ส ังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร  ระยะเวลาปฏ ิบัติงาน (นับถึงเดือนกนัยายน 2550)  เปนเวลา 2  
ป ี  2   เดือน    6  วัน   ทั้งนีใ้หปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่ 1  ต ุลาคม   2550    โดยไมไดรับคาสวัสดิการ 
   4)  นายชัดชัย   แกวตา   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร   ส ังกัด             
คณะนติิศาสตร   ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกนัยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี  3   เดือน  -   วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่ 1  ต ุลาคม  2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  7,630.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท 
   5)  นางธีรตา  แสนจร ิง   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงนักวิชาการศึกษา   ส ังกัด              
คณะนติิศาสตร   ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกนัยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี    3  เดือน  -  วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่ 1  ต ุลาคม  2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  7,630.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท 

/6)  นางสาวธญัญพัทธ  ... 
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   6)  นางสาวธญัญพัทธ  สมพร   ล ูกจางชัว่คราว  ตำแหนงบุคลากร    ส ังกัด              
คณะนติิศาสตร   ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกนัยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี  3   เดือน  -  วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่ 1  ต ุลาคม  2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  7,630.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท  
   7)  นางนรินทรทิพย  บ ุญแขง็   ล ูกจางชัว่คราว  ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     
ส ังกัดคณะนิตศิาสตร   ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี   3   เดือน  -  วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  7,630.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท 

8)  นางสาวยภุาพร  ศรีริเล้ียง   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงบรรณารักษ   ส ังกัดคณะ 
นิติศาสตร  ม ีระยะเวลาปฏิบตัิงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี  7   เดือน  27 วัน  ทั้งนี้  
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนัที่   1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท   โดยไมไดรับคา
สวัสดิการ 

9)  นางสาวสดุารัตน  ดวงตา   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ   ส ังกัด 
คณะนติิศาสตร  ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี  7   เดือน  27  วัน  ทั้งนี้  
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนัที่   1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท   โดยไมไดรับคา
สวัสดิการ 
   10)  นางสาวศศิวิมล  บ ูญโสภา   ล ูกจางชัว่คราว  ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     
ส ังกัดคณะนิตศิาสตร   ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี   1   เดือน -  วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ  7,630.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท 
   11)  นางสาวเรวดี  สายแวว   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงนกัตรวจสอบภายใน   ส ังกัด  
หนวยตรวจสอบภายใน  ม ีระยะเวลาปฏิบตัิงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา  1  ป ี  5  เดือน 19 วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ     7,405.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ  3,180.-บาท 

12)  นางสาวรุงอรุณ  แสงงาม   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร   ส ังกัด  
โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย  ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี  3  เดือน      
29 วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ   6,820.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ 2,870.-บาท  

13)  นางสาวแสงเดือน  คงนลิ   ล ูกจางชัว่คราว  ตำแหนงนักวิชาการเงนิและบัญช ี   
ส ังกัดกองคลัง  ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี  8   เดือน  27 วัน  ทั้งนี้  
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนัที่   1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,478.-บาท   โดยไมไดรับคา
สวัสดิการ 
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14)  นางสาวมณีวรรณ  สาระไทย   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร    
ส ังกัดสํานักวทิยบริการ  ม ีระยะเวลาปฏิบตัิงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   3 ป ี   1   เดือน -    วัน 
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ   6,820.-บาท   
คาสวัสดิการ เดือนละ  2,870.-บาท 
    15)  นายภวนพ  อ ุนไธสง   ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร   ส ังกัด  
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี       
3    เดือน   29   วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ   7,630.-
บาท  คาสวัสดิการเดือนละ 2,870.-บาท  

16)  นางรัชฐา  ราตร ี  ล ูกจางชั่วคราว  ตำแหนงบุคลากร   ส ังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร 
และการสาธารณสุข    ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา   1  ป ี  2   เดือน 28 วัน  
ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ   7,630.-บาท  
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท 

17)  นางสาวกนกวรรณ  สิงห คํา   ล ูกจางชัว่คราว  ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ   ส ังกัด 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    ม ีระยะเวลาปฏิบัติงาน  (นับถึงเดือนกันยายน  2550)   เปนเวลา    
1  ป ี  4   เดือน  2 วัน  ทั้งนี้  ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที ่  1  ต ุลาคม   2550   โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 
7,260.-บาท  คาสวัสดิการเดอืนละ 3,180.-บาท  
 
    
มติท่ีประชุม  เนื่องจากมีการปรับคาจางตามมติคณะรัฐมนตรี  และบางหนวยงานไมไดใหคา
สวัสดิการหลังการปรับสถานภาพ  จึงมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  สอบถามไปยงัคณะ/
หนวยงาน  ใหยืนยันคาจางทีจ่ะขอปรับสถานภาพ  และใหชี้แจงสาเหตขุองการไมจายคาสวัสดิการ อนึ่ง           
ท่ีประชุมมีความเห็นวา  การปรับสถานภาพในอนาคตควรพิจารณาวาสายงานใดบางควรปรับสถานภาพ  โดย
พิจารณาถึงภารกิจหลักของหนวยงาน  หรือเปนตําแหนงท่ีขาดแคลน  หรือความยากในการหาบุคลากรทดแทน 
เปนตน 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
   6.1  สรุปการดาํเนินงานการวเิคราะหและวางแผนอัตรากําลังในระยะ  4  ป  ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   ตามมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547  ไดบัญญัติไววา  “ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนดกรอบของตําแหนง  อันดับเงินเดือนของตําแหนง
และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  นั้น  รวมทั้งภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนงและคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง 
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   การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละสี่ป  โดยตองคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพความไมซํ้าซอน  ความประหยัด  และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วธีิการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
กําหนด” 
   ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรา  20  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงไดมี
คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  845/2550  เร่ืองแตงตัง้คณะทํางานสํารวจและรวบรวมภาระงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนตําแหนงตาง ๆ โดยมีรองอธิการบดี
ฝายบริหาร  เปนประธานคณะทํางาน  เพือ่ทําหนาที่ประสานงานและจัดการเพื่อใหเกิดการจดัทําขอมูลเกี่ยวกับ
ภาระงานของหนวยงาน  ภาระงานประจําตําแหนง  ขัน้ตอนการทํางานของตําแหนง  ระยะเวลาทีใ่ชในการ
ปฏิบัติงาน  และปริมาณงานของตําแหนงสายสนับสนุนวาการของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด  ซ่ึงคณะทํางาน ฯ ไดมีการประชุมชี้แจงในวนัที่  17  กรกฎาคม  2550  เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานและวิธีการเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหอัตรากาํลัง  ซ่ึงกําหนดใหดําเนนิการโดยวิธีเทคนิคการวัดงาน 
(Work  Measurement  Technique)  ซ่ึงเปนวิธีการวเิคราะหอัตรากําลัง  โดยการศกึษาจากขั้นตอนการไหลของ
งาน (WORK  FLOW)  และมีการวัดเวลาที่ใชในการทํางานแตละขั้นตอนที่เรียกวา  Time  and  Motion  Study  
แลวนําผลที่ไดจากการวัดงานไปกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางาน  เพื่อนําไปใชในการคํานวณอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับปริมาณงานของหนวยงานตอไป  โดยวิธีการวัดงาน  เพื่อกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางาน 
   หลังจากการประชุมดังกลาวแลวขอใหผูแทนตําแหนงตาง ๆ ประชุมช้ีแจงการ
ดําเนินงานตอขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง  ตามวันเวลาที่ตาง ๆ และหลังจากผูแทนตําแหนงไดประสาน
การดําเนนิงานเพื่อไดขอมูลกลับในเบื้องตน  มหาวิทยาลยัจึงมีคําส่ังที่  879/2550  เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานสรุป
ภาระงานและปริมาณงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อสรุปขอมูลจากการ
สํารวจและรวบรวมภาระงาน  ปริมาณของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 4)  โดยระยะเวลาดําเนินการทีก่ําหนด
เบื้องตนในระหวางวันที่  31  กรกฎาคม  -  2  สิงหาคม  2550  แตเนื่องจากขอมูลที่ไดรับกลับมาในเบือ้งตนยัง
ขาดความสมบูรณ  ที่ประชมุคณะทํางาน ฯ จึงขอใหดําเนินการรวบรวม  สรุป  ใหแลวเสร็จภายในวันที่  7  
สิงหาคม  2550 
   และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความรอบคอบ  คณะทํางานฯ  จึงไดเรียนเชิญ  
คุณโอภาส  เขยีววิชัย  ที่ปรึกษาระบบบริหาร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคุณสุชาติ  แสงทอง-
สวัสดิ์  ผูอํานวยการสวน  สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานกังาน ก.พ.  รวมเปนที่
ปรึกษา  และดาํเนินงานในระยะที่  2  โดยการดําเนนิการดังกลาว  จะตองมีการวิเคราะหงานจากขั้นตอนการ
ทํางานโดยละเอียดในทุกกระบวนงานของแตละตําแหนง  แลวจึงปรับขัน้ตอนงานใหมีความเหมาะสมลด
ขั้นตอนงานทีส่งผลใหมีระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนที่ไมจําเปน  แลวจึงนําระยะเวลาและขั้นตอนใหมที ่
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ปรับปรุงแลว  พิจารณารวมกบัภาระงานที่รวบรวมในชั้นตน  กําหนดเปนจํานวนอัตรากําลังที่ตองการตอไป 
   จากนั้น  ในวนัที่  12  ตุลาคม 2550  จึงไดเรียนเชิญ  คุณโอภาส  เขียววชัิย  เพื่อรวม
พิจารณารางขอบังคับ  การกําหนดระดับตาํแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึน้  ตอมาใน
วันที่  24  ตุลาคม  2550  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดจดัใหมีการสัมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรูการวิเคราะหและ
จัดทําแผนอัตรากําลัง  ตามมาตรา  20  แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  2547  ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนไดนาํเสนอขอเสนอการวิเคราะห และจัดทําแผนอัตรากําลัง  ที่ไดจากการ
ระดับความเหน็  ซ่ึงเปนการสํารวจความคดิเห็นเชิงคุณลักษณะจากผูเชีย่วชาญเพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในอนาคตทีม่ีผลตอมหาวทิยาลัย  และใหขอเสนอแนะ  นโยบาย  โดยความคดิเหน็จะจาํแนกตาม
สาขาวิชาชีพ  และเฉพาะเรื่องที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญเทานั้น  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงเชิญอาจารย  
ผูเชี่ยวชาญ  ผูชํานาญการ  หวัหนางาน  ในคณะ  สํานกั  ศูนย  สถาบัน  ภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน  มาระดม
ความเหน็รวมกัน  และไดขอเสนอหลักเกณฑ  วิธีการและปจจัยทีม่ีผลตอการกําหนดจํานวนอัตรากําลัง  ซ่ึงจะ
ใชเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนอัตรากาํลังที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
   ในวนัที่  26  ตลุาคม  2550  จึงไดมีการประชุมคณะทํางาน ฯ  เพื่อพจิารณาแนว
ทางการดําเนนิงานตอไป  ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุม  คณะกรรมการบริหารงานบคุคลพิจารณา
แนวทางวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลัง  จัดสรรกรอบอัตรา  ดวยการวิเคราะหงานจากขั้นตอนการทํางาน
โดยละเอียดในทุกกระบวนงานของแตละตําแหนง  แลวจึงปรับขั้นตอนงานใหมีความเหมาะสมลดขั้นตอนงานที่
สงผลใหมีระยะเวลาการทํางานในขัน้ตอนที่ไมจําเปน  แลวจึงนําระยะเวลาและขั้นตอนใหมท่ีปรับปรุงแลว  
พิจารณารวมกับภาระงานที่รวบรวมในชัน้ตน  กําหนดเปนจํานวนอตัรากําลังท่ีตองการ  หรือ  การกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณากําหนดจํานวนอัตรากําลงัตามแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลัง  ตามที่กองแผนงาน
เสนอ  และหากตองขอความอนุเคราะหบุคลากรจากคณะมาชวยในการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการอาจจัดทํา
เปนโครงการเสนอตอมหาวทิยาลัย   

อนึ่ง  ท่ีประชมุใหรายงาน ผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงคณะทํางานอาจ 
ขอขยายเวลาการดําเนินการตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

 
 

6.2 การโอนยายพนักงานมหาวทิยาลัย 
คณะรัฐศาสตร  ขออนุมัติโอนยายพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย  นายศรณัย  สุดใจ   

ตําแหนงอาจารย  จากสังกดัคณะศิลปศาสตร  ไปสังกัดคณะรัฐศาสตร  ตั้งแตวนัที่  5  พฤศจิกายน  2550  โดยนํา
กรอบอัตรากําลัง  คาจาง  เลขที่อัตราไปตั้งจาย ณ คณะรัฐศาสตร  เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนนักเรียนทุน   
 

/กรอบอัตรา... 
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กรอบอัตราที่ไดรับจัดสรรจึงเปนกรอบอัตราติดตัวบุคคล  ดังนั้น  กองแผนงาน  จึงไดจดัสรรกรอบอัตรากําลัง
ทดแทนใหคณะศิลปศาสตร 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติการโอนยาย  นายศรัณย  สุดใจ  ไปสงักัดคณะรัฐศาสตร  ตัง้แตวนัท่ี  9  
พฤศจิกายน  2550  โดยนํากรอบอัตรากําลัง  คาจาง  เลขท่ีอัตราไปตัง้จาย ณ คณะรัฐศาสตร   
 
ปดประชุมเวลา  14.30  น. 
 
 
         สิริรัตน  วงษทอง                           ประกอบ  วิโรจนกูฏ 
   (นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)                (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกฏู) 
      ผูจดรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
11/2550    
 

ประกอบ   วิโรจนกูฏ  
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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