
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  11/2551 

วันศุกรท่ี  12  ธันวาคม  2551  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุบุณฑริก    ชั้น  2  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ          ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข         กรรมการ 
3. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายเรวัติ  ชัยราช                            กรรมการ 
4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพญ็ อินทรประเสริฐ   กรรมการ 
5.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
6.  คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร                  กรรมการ 
7.  (แทน)คณบดีคณะบรหิารศาสตร นางศิริรัตน  เจนศิริศักดิ ์           กรรมการ 
8.  (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ    ผูชวยศาสตราจารยปราณี พัฒนพิพิธไพศาล         กรรมการ 
9.  คณบดีคณะรัฐศาสตร    รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ         กรรมการ 
10. (แทน) ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ นางจุรีวรรณ  สายสมาน                           กรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน          กรรมการ 
12. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ         กรรมการ 
13.รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการ 
                          และเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
1.  รักษาราชการแทนคณบดคีณะศิลปประยุกตฯ   ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  นิลอาธิ         ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร             รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา         ติดราชการ  
3.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ             ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ ติดราชการ 
4.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย            นายรัชชนนท แกะมา                 ติดราชการ 
 
ผูรวมประชุม 
1.  นายอุดม   คําจันทร   ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
2.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
3.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
4.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 

/5.  นายนราธปิ...   
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5.  นายนราธิป  อาษารักษ   นิติกร 
 
เปดประชุมเวลา  09.45 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   1.1  การแตงตัง้คณบดีคณะรฐัศาสตร 
   ประธาน  แจงที่ประชุมทราบเรื่องการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร       
ซ่ึง การสรรหาไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  9/2551       
เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2551  จึงไดแตงตั้ง  รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ  ดํารงตําแหนงเปน
คณบดีคณะรัฐศาสตร  ตั้งแตวันที่  1  ธันวาคม  2551  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2555 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.2 การยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบญัญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2551  ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่  26  มกราคม  2551  ที่ผานมา  โดยบทเฉพาะกาล
ไดกําหนดใหแกไขกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกีย่วของใหแลวเสร็จภายใน 1 ป  นั้น   

บัดนี้ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดประกาศยกเลิกระบบซี  ตั้งแต 
วันที่  11 ธันวาคม  2551 เปนตนไป  และปรับเขาสูระบบแทงโดยแบงกลุมขาราชการออกเปน 4  ประเภท 
ประกอบดวย บริหาร  อํานวยการ วิชาการ และทั่วไป  โดยสวนราชการจะตองดําเนินการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญใหแลวเสร็จภายใน  30 วัน  สวนการจดัตาํแหนงใหมจะพิจารณาจากลักษณะงาน และสายงาน
หลัก  บทบาทของตําแหนงงานในแตละหนวยราชการ  โดยคงสายงานเดิม  ยกเลิกสายงานที่ไมจาํเปน กําหนด
สายงานใหมใหเหมาะสมมากขึ้น   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  10/2551  
      เม่ือวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2551   

   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล คร้ังที่  10/2551  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2551 
 

/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 การยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนสามัญ 
รองอธิการบดฝีายบริหาร  นาํเสนอขอมูลวา  การยกเลิกระบบซีของขาราชการ 

พลเรือนสามัญไมเกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  และฉบับที่ 2  พ.ศ.  2551  กําหนดใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาเปน   ผูกําหนดอัตราเงนิเดือน  และจากการสอบถามจาก คุณโอภาส  เขียววิชัย  ที่ปรึกษา
ดานระบบบรหิาร   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แจงวาขณะนี้  สกอ. อยูในระหวาง
พิจารณาแทงเงินเดือน  หลักเกณฑและขั้นตอนการเขาสูแทงเงินเดือนใหม  ซ่ึงจะตองนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  พจิารณาอีกครั้ง  โดยจะใหมีผลบังคับใช
ภายในเดือนเมษายน 2552  ในสวนของมหาวิทยาลัยทีต่องเตรียมการรองรับคือการประเมินเขาสูตําแหนง  
โดยตองกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนง  หากหลักเกณฑตาง ๆ แลวเสร็จ  มหาวิทยาลัยจะตองมกีารจัด
ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ  และในระหวางนี้ขอใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่ ติดตามขาวสารและแจง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตาํแหนงชํานาญการ  
รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

ผลงานตําแหนงชํานาญการของขาราชการ  จํานวน  2  ราย  ดังนี ้
   1.  นายวรพจน  นวลสกุล  ตําแหนงนักวชิาการโสตทัศนศึกษา 6  ระดับ  6  เลขที่
ประจําตําแหนง  75  อัตราเงินเดือน  21,820.-บาท สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักวิทยบริการ  ได
เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวชิาการโสตทัศนศึกษา 7  ระดับ  7  ชํานาญการ 
   2.  นายเพลิน  วิชัยวงศ   ตําแหนงนกัประชาสัมพันธ  6  ระดับ  6 เลขทีป่ระจํา
ตําแหนง  333  อัตราเงินเดือน  19,390.-บาท  สังกัดสํานกังานเลขานุการ  สํานักวิทยบริการ  ไดเสนอขอ
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ 7  ระดับ  7 ชํานาญการ 
 

/มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

4.2  บุคลากรลาศึกษา 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา  
จํานวน   3   ราย  คือ   
   1.  นายสมปอง   เวฬุวนาธร   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง
อาจารย  ระดบั  7   สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  สถิติและคอมพิวเตอร   คณะวิทยาศาสตร   ไดรับอนุมัติให        
ลาศึกษา ระดับปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  ดวยทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มีกําหนด  3  ป  ตั้งแตวนัที ่ 27  ตุลาคม  2551  ถึงวันที ่ 
26  ตุลาคม  2554  โดยไดรับเงินเดือนระหวางลาเดือนละ  24,250.-  บาท 
   2.  นางสาวสมาพร   นนทพละ   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร   ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ณ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดวยทุนสวนตวั  มีกําหนด  4   เดือน  ตั้งแตวนัที่  
1  พฤศจิกายน  2551  ถึงวันที่  28  กุมภาพนัธ  2552  โดยไมไดรับคาจางระหวางลาศึกษา   
   3. นางรตันา    เล็กสมบูรณ    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   ตําแหนงอาจารย    
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดรับอนุมัติใหลาศกึษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชากาย
วิภาคศาสตร  ณ   มหาวิทยาลัยขอนแกน   ดวยทุนอุดหนนุวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มี
กําหนด  3  ป  ตั้งแตวนัที่  1  ธันวาคม  2551   ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2554  โดยไดรับคาจางระหวางลา
เดือนละ  11,946.-  บาท  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
   4.3  การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 

รองอธิการบดฝีายบริหาร   เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  3  ราย  ดังนี ้
 
 

/ลําดับที่ 1 นางสาวสุพัตรา... 
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ตําแหนงที่จาง คาจาง 
ท่ี สังกัด/ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ/สถานศึกษา 

ตําแหนง เลขที่ เดือนละ 
สวัสดิการ ต้ังแตวันที่ 

 เงินงบประมาณ       

1 นางสาวสุพัตรา Master  of   Science อาจารย 190 9,700.- 5,446.- 3 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552 

 ขจัดโรคา Medical  Laboratory วิทยาลัยแพทยศาสตร     

  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน และการสาธารณสุข     

        

2 นางสาวธารินี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาจารย 192 13,110.- 7,420.- 3 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2555 

 ไชยวงศ สาขาวิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร     

   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และการสาธารณสุข     

 หมายเหต ุ  ปฏิบัติงานชดใชทุน  3  ป       

        

 
เงินรายได
หนวยงาน       

3 นายนราธิป  รักษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย 452 9,700.- 5,446.- 17 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552 

  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตร     

   จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชีวภาพ     

   คณะวิทยาศาสตร     

        

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาย ข/ ค  เปน ก 

 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  4/2549  เมื่อวันที่  30   มีนาคม    
2549  อนุมัติใหยายและตดัโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  นายอุทยั  อันพิมพ  ไป
สังกัดคณะบริหารศาสตร    และการเปลี่ยนตําแหนง ใหดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้ง
ที่ 7/2548 คือ ใหทดลองปฏบิัติหนาที่สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนง ไมนอยกวา  1   ภาคการศึกษา   

 

/บัดนี้... 
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บัดนี้  คณะบรหิารศาสตร  สงผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาทีส่อน 
เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  นายอุทยั  อันพิมพ จาก ตําแหนง
นักวิชาการเกษตร  ชํานาญการ 8  ระดับ  8   เปน   ตําแหนงอาจารย  ระดับ  8 สังกัดคณะบรหิารศาสตร  ซ่ึง
คณะไดแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่สอนแลว เปนผูมีความรู ความสามารถ มีความเหน็
ใหผานประเมนิการปฏิบัติหนาที่สอน  และเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย   ทั้งนี้ 
ตั้งแตวนัที่  13 ตุลาคม   2551 เปนตนไป   อนึ่ง  การดําเนนิการดังกลาวเปนการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่ 4/2549  และเปนการดําเนนิการกอนใหทุกหนวยงานชะลอการเพิ่ม
อัตรากําลัง  การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง  และการปรับโครงสรางหนวยงาน จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ
แผนอัตรากําลังและโครงสรางหนวยงานในระยะ 4  ปขางหนา  ยกเวนการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการและ
ผลงานทางวิชาการ  ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามปกติ  ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ัง
ที่ 9/2550  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2550     
   รองอธิการบดฝีายบริหาร   จงึเสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สาย ข/ ค  เปน ก  ราย  นายอทุัย  อันพิมพ จาก ตําแหนงนักวิชาการ
เกษตร  ชํานาญการ 8  ระดบั  8   เปน   ตาํแหนงอาจารย  ระดับ  8   สังกัดคณะบริหารศาสตร   
 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา   
1. หลักเกณฑ ก.ม.และ ก.พ.อ. กําหนด ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครองและ 
       ตําแหนงวางมีเงินและตําแหนงวางไมมเีงิน 
2. ตําแหนงทีเ่ปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย 
3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง คุณวุฒิผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะ

ขอเปลี่ยน 
4.    มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 7/2548  เปลี่ยนตําแหนงขาราชการสาย ข/ค เปน   ก   
       และการดาํเนินการของคณะบริหารศาสตร 
 
 
 
 
 
 

/1.  คุณวุฒิ... 
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หลักเกณฑ ขอมูลสวนบุคคลและความเห็นของคณะบริหารศาสตร 
1.  คุณวุฒิทางการศึกษาไมต่าํกวาปริญญาโทใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือการเรียน      
การสอนของคณะ  

-  นายอุทยั  อันพิมพ   มีคุณวุฒ ิ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  (พัฒนาสังคม)  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- ลาศึกษาตอปริญญาเอก  สาขาวิชาพัฒนบรูณาการศาสตร  
   ตั้งแต วนัที่ 26 มิ.ย.2549    ถึงวันที่ 25 มิ.ย.2552 
- กลับเขาปฏิบัติหนาที่ 2 มิถุนายน 2551 ซ่ึงเรียนครบหลกัสูตร 
  แลว ขณะนี้ อยูระหวางเสนอวิทยานิพนธ และคาดวาจะสําเร็จ 
   ภายในเดือน มิ.ย. 2552 

2.  ผานการพิจารณาและไดรับความเหน็ชอบจาก 
     คณะแลวนาํเสนอคณะกรรมการบริหารงาน  
    บุคคลเพื่อพิจารณา 

- คณะบรหิารศาสตรไดพิจารณาผลการประเมิน 
    การสอนครบตามหลักเกณฑเรียบรอยแลว  
 

3.  เมื่อไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
     งานบุคคลแลวใหทดลองปฏิบัติหนาทีส่อนไม 
     นอยกวา  1  ภาคการศึกษา 

- คณะมอบหมายใหปฏิบัติงานสอน วิชา สหวิทยาการดาน 
การศึกษา รหสัวิชา  2200 101 ในภาคเรยีนที่ 1  ปการศกึษา  
2551 

            
4.  คณะที่รับเขาจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติ   
     หนาที่สอนเมื่อผานการประเมินแลวจึงนําเสนอ 
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

1.  คณะบริหารศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ 
     ปฏิบัติหนาที่การสอน  
2.  คณะกรรมการประเมินมคีวามเหน็วา ผูขอเปลี่ยนตําแหนง 
     เปนผูมีความรู  ความสามารถ  เหมาะสม ที่จะแตงตั้งใหดํารง 
     ตําแหนงอาจารย     

 
เอกสารประกอบการประชุม  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 4/2549  
2. คําส่ังใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
3. ตารางสอนอาจารย 
4. ปฏิทินการศึกษา 
5.  คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 852/2551 : แตงตั้งกรรมการประเมนิ 
6. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.13/6118  ลงวันที่  12  พฤศจกิายน 2551 :  สงผลการ

ประเมิน 
/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวขอใหคณะบริหารศาสตร  นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ดังนี ้
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
3. ประมวลรายวิชา   
โดยใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชมุคร้ังตอไป   

ท้ังนี้  การเปล่ียนตําแหนงใหมีผลตัง้แตวันที่คณะบริหารศาสตรดําเนนิการประเมินแลวเสร็จ 
 
 

 
5.2  การจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา 

   ตามที่คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2541  เห็นชอบในหลักการใหรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณในลกัษณะเงินอุดหนนุทั่วไป  เพื่อใหมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติอนมุัติให
ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือน เพื่อกาํหนดเปนอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนตําแหนงที่เกษยีณอายรุาชการ  รวมทั้งตําแหนงวางที่มีอยู ณ วันที่ 5 
เมษายน  2542  และที่จะวางตอไป  โดยใหทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนด
วิธีการและการไดสิทธิประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมแตละ
มหาวิทยาลัย และใหมหาวทิยาลัยอยูภายใตกฎหมายประกันสังคม  ยกเวนมหาวิทยาลัยนั้นจะสามารถจัดสรร
สิทธิประโยชนไดมากกวาทีสํ่านักงานประกนัสังคมกําหนดไว  ดังนัน้  สภามหาวิทยาลัยในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย    

สําหรับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ไดกําหนดระเบยีบหลักเกณฑเกี่ยวกบัการ 
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน ตั้งแตป  พ.ศ.  2542  และไดมีการปรบัปรุงระเบียบ  หลักเกณฑวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจนถึงปจจุบนั  เร่ืองใดที่มไิดกําหนดไวจะอนุโลมตามระเบียบ หลักเกณฑที่ใช
บังคับกับขาราชการไปพลางกอน  ซ่ึงปจจบุันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จางพนกังานจากงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนทัว่ไป  รายการคาใชจายบุคลากร  และเงินรายได   

เนื่องจากงบประมาณในการจางที่แตกตางกัน  สงผลใหการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงานเกิดความลกัล่ันและเปนอุปสรรคตอผูปฏิบัติงาน    กองคลังจึงหารือกับโครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่  ถึงปญหาในการจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมี
ความแตกตางกันระหวางพนักงานทีจ่างดวยงบประมาณ  หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป  รายการคาใชจายบุคลากร  
และพนกังานที่จางดวยเงินรายได  คือ 

/1.  พนักงาน… 
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   1.  พนักงานทีจ่างดวยเงิน งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปฯ  ไดรับคาจาง
และคาสวัสดกิารระหวางลาคลอดไมเกิน  90  วัน  โดยพิจารณาจากหลกัการของการไดมาซึ่งอัตราพนักงาน
และงบประมาณที่ใชในการจางเพื่อทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง  ดังนั้น  เมื่อพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บาํนาญ  และเงนิอื่นในลักษณะเดียวกนั (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  กําหนดให
ขาราชการที่ลาคลอดบุตรไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 90 วัน  พนักงานทีจ่างมาเพื่อทดแทนอัตรา
ขาราชการจึงไดรับคาจางระหวางลาคลอดไดไมเกิน 90 วัน  โดยอนุโลม   

อนึ่ง  พนักงานยังมีสิทธิไดรับสงเคราะหการหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตรา 
เหมาจายครั้งละไมเกนิรอยละ 50 ของคาจาง  เปนเวลา  90  วัน (ไมเกนิ 45 วัน)  จากกองทุนประกันสังคม 

   2.  พนักงานทีจ่างดวยเงินรายได  ไดรับคาจางและคาสวสัดิการระหวางการลาคลอด
เปนเวลา  45  วัน  และไดรับเงินสงเคราะหการหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทนุประกันสังคม  45  วัน  
โดยพิจารณาตามมาตรา  67  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  ที่กําหนดใหผูประกนัตนมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอตัราเหมาจายครั้งละไมเกินรอยละ 50 ของคาจาง  เปน
เวลา  90  วัน (ไมเกิน 45 วัน) และใหมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาคลอดจากนายจางไมเกินรอยละ 50 ของ
คาจาง  เปนเวลา  90  วัน (ไมเกิน 45 วัน) 
 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจายคาจางระหวาง
การลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา  ดังนี ้
   1.  เห็นควรกําหนดใหการจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินงบประมาณหมวดเงนิอดุหนนุทั่วไปฯ และเงินรายไดเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน  เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมยของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ที่กําหนดสถานะพนักงานทีจ่างดวยเงนิงบประมาณและเงินรายไดเทาเทียมกัน  คือ 
   แนวทางที่  1  อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกนั (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  คือ  ใหพนักงานไดรับคาจางระหวางลาคลอด
ไดไมเกิน 90 วัน    หรือ 
   แนวทางที่  2  ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  ที่กําหนดให
ผูประกันตนมสิีทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราเหมาจายครั้งละไมเกนิรอยละ 
50 ของคาจาง  เปนเวลา  90  วัน (ไมเกนิ 45 วัน) จากกองทุนประกันสังคม  และใหมสิีทธิไดรับคาจางระหวาง
ลาคลอดจากนายจาง(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ไมเกนิรอยละ 50 ของคาจาง  เปนเวลา  90  วัน (ไมเกิน 45 
วัน) 

2. ใหมีผลตั้งแตวนัใด........................................................................................ 
 

/ขอมูลประกอบ... 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

  ขอมูลการจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอดุมศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 

วิธีการ สถาบันอุดมศึกษา 
1. พนักงานไดรับคาจางระหวางลาคลอดไดไม
เกิน 90 วัน  ตามพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บาํนาญ  และเงนิอื่น
ในลักษณะเดยีวกัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยบรูพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2.  พนักงานไดรับคาจางระหวางลาคลอด 45 วัน  
และใหไดรับจากกองทุนประกันสังคมอีก 45 
วัน 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 

3. ลาคลอดได 90 วัน  ไดคาจางไมเกิน 60 วนั มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มอบหมายใหโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ีและโครงการ
จัดตั้งกองกฎหมาย  พิจารณากฎหมายมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของวาขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกันสังคม  
และกฎหมายอื่น ๆ หรือไม  และขอใหพิจารณาในสวนทีอ่าจมีการอุทธรณและรองทุกข    ท้ังนี้  อาจหารือกับ
สํานักงานประกันสังคมเพิ่มเติม  และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมคร้ัง
ตอไป 

 
5.3  การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ  ประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ.  2552 
   ตามที่  สํานักงาน ก.พ.  แจงเรื่องการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว
ที่จางจากเงนิงบประมาณประเภทงบบุคลากร  รายการคาจางชั่วคราว  ใหสวนราชการเปนผูพิจาณากาํหนด
ตําแหนง  ทั้งนี้  ใหกําหนดไดไมเกินจํานวนลูกจางชัว่คราวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.พ. (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีไดรับการพิจารณาอนุมัติ  จํานวน 20  อัตรา)  ทั้งนี้  ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่  6/2549  ไดมีมตรัิบทราบและใหกองแผนงานนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดตําแหนง  และ/หรือ ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง
ช่ัวคราว  และตอมาในการประชุมครั้งที่  7/2549  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2549  ที่ประชุมไดมีมติมอบให 
 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการฝายวางแผน  เปนผูพิจารณาแทน  แลวจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมครั้งตอไป 
   เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินการดงักลาวขางตน  และเพื่อการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ของ คณะ/สํานกั หมวดคาจางชั่วคราวเปนไปดวย   
ความเรียบรอย  ซ่ึงในเบื้องตน คณะ/วิทยาลัย ไดยนืยนัการจางลูกจางชั่วคราวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ทั้งส้ิน 32 อัตรา  จําแนกเปนลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง จํานวน  19  อัตรา  และลูกจางชัว่คราวผูมี
ความรูความสามารถพิเศษและผูเกษยีณอายุราชการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน  13 อัตรา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)  กองแผนงานไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายวางแผนมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  ในคราวประชมุครั้งที่  1/2551  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2551  เพื่อพิจารณากําหนดตาํแหนง
ลูกจางชั่วคราว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยที่ประชุมไดมีมตใินระเบียบวาระดังกลาว ดังนี้  
   1.  สําหรับผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย  ระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย  วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถเปนอาจารยในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2542  ซ่ึงใหเปน
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   ตัดกรอบอัตรา  กรณีอัตราใหม 
   ลําดับที่ 8  คณะบริหารศาสตร 
   ลําดับที่ 9  คณะบริหารศาสตร 
   2.  สําหรับอัตราเดิมผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยที่มีอายุเกิน  65 ป  
และอัตราเดิมผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มีอายุเกิน 60 ป ใหมหาวิทยาลัยทําความตกลงไปที่กรมบัญชีกลาง
กอนที่จะเริ่มจาง 1  เดือน 
    
   ขอสังเกตเพิ่มเติม 
   1.  กรณีอัตราใหม  ลําดับที่ 13  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จางเพื่อ
วางระบบโครงสรางการเรียนการสอนและผลิตส่ือการเรียนการสอนทางการแพทย  รวมถึง  การบริหารจัดการ  
อาคารกิจกรรม  ในสวนการใหบริการ OPD  และการวางระบบการเงนิและพัสดุ  เพื่อใหไดระบบการบริหาร
จัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ  จึงจาํเปนตองเชิญผูเชี่ยวชาญดาน Management  Information  System  
(MIS)  วางโครงสรางระบบการดําเนนิงาน 
   2.  กรณีการจางเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะ/หนวยงาน จะเปนการจางไมเขาขาย
คุณลักษณะของผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
   2.1  ลําดับที่ 1  คณะนติิศาสตร 
   2.2  ลําดับที่ 8  คณะบริหารศาสตร 
   2.3  ลําดับที่ 19 คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

/ทั้งนี้… 
 



 - 12 - 
 
   ทั้งนี้  ในกรณขีองคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  เนื่องจากเปนอตัราเดิมที่เคย
ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา  ดังนั้น  ขอใหพิจารณาเปลี่ยนการจางเปนการจางผู
มีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย  ในลําดับที่ 20 แทน เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่ขาด
แคลนตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย  วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถเปนอาจารยในมหาวทิยาลัย  
พ.ศ. 2542 
   รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552   
    
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -  แผนการจางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร  รายการ
คาจางชั่วคราว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ของ คณะ/วิทยาลัย 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่กองแผนงานนําเสนอ  คือ 

1. อนุมัติในกรอบอัตราเดิม 
2. อนุมัติกรอบอัตราใหม  จํานวน  3  อัตรา  คือ 

2.1  กรอบอัตราที่ 13  ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
2.2 กรอบอัตราที่  20  ของคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ 
2.3 กรอบอัตราที่  33  ของคณะรฐัศาสตร   
โดยใหเกล่ียงบประมาณในการจางตามกรอบอัตราใหมท่ีไดรับอนุมัตขิางตน 

ท้ังนี้  ท่ีประชมุมีความเห็นเพิ่มเติมวา  การจัดทําสัญญาจางและการประเมินขอใหมีความชัดเจนยิง่ขึ้น 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
   ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา  11.20  น. 
 
 

                 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)      (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
1/2552    
 

  
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 

 
 


