
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

คร้ังท่ี  7/2552 
วันศุกรท่ี  25  กันยายน  2552  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 

ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 
_______________________ 

 
ผูมาประชุม 
1.  (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา   กรรมการ 
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล         กรรมการ 
3.  (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร  นายปรีชา  บญุทํานุก           กรรมการ 
4.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
5.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร  นางสาวกรรณกิาร  สุพิชญ                  กรรมการ 
6.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นายสุภชัย  พาหุมันโต                 กรรมการ 
7.  (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ    นางสาวศุภลักษณ  มาคณูตน         กรรมการ 
8.  คณบดีคณะรัฐศาสตร    รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ              กรรมการ 
9. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ    รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิธรรม  กรรมการ 
10. (แทน) ประธานสภาอาจารย     รองศาสตราจารยศุภกร  ภูเกดิ                    กรรมการ 
11. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย   นายรัชชนนท แกะมา                  กรรมการ 
12. (แทน) รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยนองเล็ก  คุณวราดิศยั        กรรมการ 
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการ 
                          และเลขานุการ 
ผูไมมาประชมุ 
1.  อธิการบดี   ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ                   ติดราชการ 
2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา                   ติดราชการ  
3.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาดี                                   ติดราชการ 
4.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                      ติดราชการ 
  
ผูรวมประชุม 
1.  นายอุดม   คําจันทร   ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย 
2.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  บุคลากร  8  ระดับ  8  ชํานาญการ 
3.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 

/ระเบียบวาระที่ 1… 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
 
   อธิการบดี  ติดภารกิจลงนามความรวมมือกบัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช          
จึงมอบหมายให  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนประธานในที่ประชุม 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  6/2552 
วันพุธท่ี  26  สิงหาคม  2552 
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล คร้ังที่  6/2552  วนัพุธที่  26  สิงหาคม  2552 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1   การกําหนดกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป) 

 
ความเปนมา 

การกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังที่
เหมาะสมของมหาวิทยาลัย  ตามขอกําหนดของตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20  ซ่ึงไดกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดกรอบอัตรากําลังใน
สถาบัน โดยใหกําหนดกรอบตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง  ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และจํานวนอัตรากําลังที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และจัดทําเปนแผนอัตรากําลัง 4  ป  
 

หลักการ 
 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง โดยนําเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการกําหนดตําแหนงของ ก.ม. เพื่อเปนแนวทางดําเนินการ  
 

/1.  แนวทาง... 
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1.  แนวทางการวิเคราะหขอมูลอัตรากําลัง 
1.1   การกําหนดจํานวนอัตรากําลังสายวิชาการ 

                อัตรากําลังสายวิชาการ ซ่ึงมีหนาที่หลัก คือ การสอน การวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ การ
บริการวิชาการ มีแนวทางในการกําหนดจํานวนขั้นต่ําที่พึงมีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และจํานวนที่เพิ่มขึ้น 
โดยพิจารณาแผนการผลิตบัณฑิต  หลักสูตรที่ยังขาดแคลนอัตรากําลัง จําเปนตองจัดอัตรากําลัง เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจได  โดยใชเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

1)  จํานวนขัน้ต่ํา   
จํานวนอัตรากาํลังสายวิชาการ (คน) ตอหลักสูตร  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2548 ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอย 5 คน อาจารยประจํา
หลักสูตร จะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2548 ตองมีอาจารยประจําหลักสตูรไมนอย 5 คน  
อาจารยประจําหลักสูตร จะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได ดังนั้น อัตรากําลังสายผูสอน 
จึงตองใชหลักสูตร/สาขาวิชาเปนเกณฑ โดยตองมีจํานวนขั้นต่ําหรือเร่ิมตนทุกหลักสูตร/สาขาวิชา  
คือ จํานวน 5 คนตอ หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

2)  การกําหนดจํานวนอัตรากําลังท่ีเพิ่มขึ้น  
การกําหนดจํานวนอัตราที่เพิม่ขึ้นจากการกาํหนดจํานวนขั้นต่ําโดยใชปจจัยดานคุณภาพงาน 

ภาระงาน หรือเปนตัวแปรเพิม่ขึ้น เชน จํานวนนกัศึกษา จาํนวนหลักสูตร จํานวนวิชาและจํานวนชัว่โมงทําการที่
มากกวาภาระงานขั้นต่ํา จะวิเคราะหภาระงานตามแนวทางและหลักเกณฑของ สกอ. ซ่ึงวิเคราะหจากเกณฑ
อัตราสวนอาจารยตอนักศกึษาเต็มเวลาปกติ (เกณฑมาตรฐาน สกอ. ตามหนังสือที่ ทม 0202.4/ว 8629 ลงวันที่  
24 สิงหาคม 2544 และหนังสือ ที่ ศธ 0509(2) /ว 15 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550) โดยพิจารณาจากเกณฑใดเกณฑ
หนึ่ง และ/หรือทั้งสองเกณฑประกอบกนั  ดังนี ้

 

ก.  เกณฑภาระงานสอนของอาจารย (Teaching load) ท่ีเปนอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES : Full Time Equivalent Student) 

      ใชเกณฑ  อัตราสวนอาจารย : นักศกึษาเต็มเวลา  

 

อัตราสวนอาจารย : นักศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี
สกอ. สํานักงบประมาณ

เกษตรศาสตร วนศาสตรและประมง 1 : 10 1 : 15 
เภสัชศาสตร 1 : 4 1 : 6 
วิทยาศาสตรธรรมชาติ 1 : 10 1 : 15 
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร 1 : 10 1 : 15 

 /วิศวกรรมศาสตร... 
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อัตราสวนอาจารย : นักศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี
สกอ. สํานักงบประมาณ

วิศวกรรมศาสตร 1 : 10 1 : 15 
มนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา 1 : 18 1 : 27 
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 1 : 18 1 : 27 
นิติศาสตร 1 : 18 1 : 27 
การบริหารพาณิชยการและธรุกิจ 1 : 18 1 : 27 
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 1 : 8 1 : 12 

 
     

อัตราสวนอาจารย : นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
สกอ. สํานักงบประมาณ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 1 : 10 1 : 15 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 : 5 1. 7.5 
แพทยศาสตรและวิชาทีเ่กีย่วของกับสุขภาพ 1 : 4 1 : 6 

 
     การวิเคราะหภาระงานสอนเต็มเวลาพจิารณาจํานวนนกัศึกษาลงทะเบียน ที่ไดจากการวิเคราะห 

หนวยกิตนักศกึษา (SCH : Student Credit Hours) จากผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบียน
เรียนกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะนัน้เปดสอนในหลักสตูรตาง ๆ โดยกําหนด 
หนวยกิตทีน่ักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามเกณฑในแตละปการศึกษา  

 

ผลรวมทั้งปการศึกษาของจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแตละวิชา     
                  จํานวนหนวยกิตของวิชานั้น 

จํานวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา =    
                  จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรตอปการศึกษา  

   (ปริญญาตรี = 36 , บัณฑิตศึกษา = 24) 
 

จํานวนอาจารยที่ควรมี = จํานวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา  อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขาวิชานั้น 

 

 -    ระดับปริญญาตรี กําหนดหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน เฉล่ียภาคการศึกษาละ 18 หนวยกิต หรือ 
   เฉล่ียปการศกึษาละ 36 หนวยกิต 

 -    ระดับบณัฑิตศึกษา กําหนดหนวยกิตทีล่งทะเบียนเรียน เฉล่ียภาคการศึกษาละ 12 หนวยกิต  
      หรือ เฉล่ียปการศึกษาละ 24 หนวยกิต 

/เมื่อได... 
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- เมื่อไดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาแตละสาขาวิชาแลว ก็วเิคราะหกรอบอตัรากําลังสายผูสอนจาก
อัตราสวนอาจารยตอนักศกึษา ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

 

ข. เกณฑภาระงานสอนของอาจารย  (Teaching Load) ท่ีเปนชั่วโมงสอนตอสัปดาห 
      ภาระงานสอนของอาจารย นอกจากจะคํานวณไดจากสัดสวนอาจารยตอนักศกึษาเต็มเวลายัง

สามารถคํานวณไดจากสัดสวนชัว่โมงที่อาจารยใชสอนในหนึ่งสัปดาห ดังนี้ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2) /ว 15 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เร่ือง การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)  

 1)  ปริญญาตรีและต่ํากวาใชเกณฑ 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา หรือ 30 ช่ัวโมงทําการ 
(สําหรับการสอนภาคปฏิบัตคิิดอัตราสวน 1.5 ช่ัวโมงปฏิบัติ  = 1 ช่ัวโมงบรรยาย)  

 2)  ระดับบณัฑิตศึกษาใชเกณฑ  6 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศกึษา  
 3)  ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกําหนดสัดสวนชั่วโมงสอนตามความเหมาะสม 
                สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ควรสอนประมาณ 3-6 ชม./สัปดาห   

 

      1.2  การกําหนดจํานวนสายสนับสนุน 
       อัตรากําลังสายสนับสนุน มีหนาที่หลัก คือ สนับสนุนการสอนและวจิัย และการอํานวยการและ
บริการทั่วไป หรืออ่ืน ๆ ไดแก ตําแหนงประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญพเิศษ ตามโครงสรางตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.กําหนด  มีแนวทางวิเคราะหอัตรากาํลังตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1) จํานวนขัน้ต่ําหรือเร่ิมตน 

แนวทางการกําหนดตําแหนงของ ก.ม.(หนังสือ ทม 0202.4/ว 24 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2538) กําหนด
ตําแหนงใหที่สํานักงานอธิการบดี ศูนย สถาบัน สํานัก และสํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อใหรับผิดชอบชวย
อํานวยการ เชน งานบริการทางวิชาการ งานบริการนักศึกษา งานวางแผน งานบริหารธุรการ งานพิมพ งาน
บันทึกขอมูล งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารงานบุคคล เปนตน ก.ม. มีนโยบายใหรวมไวที่
สํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประโยชนและประหยัดทรัพยากรบุคคล เวนแตตําแหนงที่
ตองปฏิบัติงานชวยงานสอนของอาจารยในหองปฏิบัติการเฉพาะเทานั้นที่อาจตั้งอัตราไวที่ภาควิชาได เชน 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  นักวิชาการเกษตร เปนตน 

 
ตําแหนงบางตาํแหนง ก.ม. มนีโยบายกําหนดใหเฉพาะบางหนวยงานเทานั้น เชน 
- ตําแหนงบรรณารักษ  นักเอกสารสนเทศ พนักงานหองสมุด เจาหนาที่หองสมุด กําหนดไวที่สํานกั

หอสมุดกลาง 
 
 

/ตําแหนง... 
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- ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร กําหนดไวที่หนวยงานคอมพิวเตอร
กลางของมหาวิทยาลัย 

- ตําแหนงนักวจิัย เจาหนาทีว่จิัย  กําหนดไวที่หนวยงานวจิัย 
- ตําแหนงนักประชาสัมพันธ  กําหนดไวทีก่องกลางและโรงพยาบาล 
- ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ  กําหนดไวที่กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 
- เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน กําหนดไวทีห่นวยตรวจสอบภายใน สํานกังานอธิการบดี 
-  
แนวทางการกาํหนดกลุมตําแหนงของกองตาง ๆ สังกัดสํานักงานอธิการบด ี
1. กองกลาง 
 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
 - เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
 - นักประชาสัมพันธ 
2. กองการเจาหนาที ่
 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหนง 
 - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
 - เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
 - เจาหนาที่บุคคล (บุคลากร) 
 - นิติกร 
3. กองคลัง 
 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหนง 
 - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
 - จ. บันทกึขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
 - นักวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
 - นักวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่พัสด ุ

 4.  กองแผนงาน 
 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหนง 

  - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 
 

/5.  กองกิจการ... 
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 5.  กองกิจการนักศึกษา 

 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหนง 
  - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - นักกิจการนกัศึกษา (นักวชิาการศึกษา) 
  - นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 6.  กองบริการการศึกษา 

 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหนง 
  - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - นักวิชาการศกึษา 
  - นักวิชาการ/พนักงานโสตทัศนศึกษา 
 7.  กองอาคารสถานที่ 

 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหนง 
  - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - วิศวกร 
  - ชางเทคนิค 
 8.  กองวิเทศสมัพันธ 

 - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหนง 
  - พนักงาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
  - เจาหนาที่วเิทศสัมพันธ (นักวิเทศสัมพันธ) 
 9.  กองธุรการวิทยาเขต 
  - ช่ือตําแหนงสําหรับกองธุรการวิทยาเขต จะครอบคลุม ทุกตําแหนงตามภารกิจคลายคลึงกับ
ภารกิจของกองในสํานักงานอธิการบดี 
 

แนวทางการกาํหนดตําแหนงในสํานักงานเลขานุการคณะ สํานัก/สถาบัน/ศูนย 
1. สํานักงานเลขานุการหนวยงานที่มีภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิต  
ก.ม. มีแนวทางกําหนดตําแหนง ดังนี้  

(1)  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  
(2)  เจาหนาทีบุ่คคล (บุคลากร) 
(3)  พนกังาน/เจาหนาที่ธุรการ (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 

/(4)  นกัวิชาการ... 
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(4)  นกัวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่การเงนิและบัญช ี
(5)  นกัวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่พัสด ุ
(6)  เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
(7)  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน (นักวเิคราะหนโยบายและแผน) 
(8)  นกัวิชาการศึกษา 
(9)  นกัวิชาการ/พนักงานโสตทัศนศึกษา 
(10) นายชาง/ชางเทคนิค 

- บางคณะที่มลัีกษณะพิเศษอาจมีตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก 10 กลุมตาํแหนงขางตน 
- คณะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจมีตําแหนงวิศวกร ตําแหนงสายงานชาง หรือ   
  นักวิทยาศาสตร 
- คณะทางดานการเกษตร อาจมีตําแหนง นักวิชาการเกษตร เปนตน 
2. สํานักงานเลขานุการหนวยงานที่ไมมีภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑติ  

(1)  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  
(2)  เจาหนาทีบุ่คคล (บุคลากร) 
(3)  พนกังาน/เจาหนาที่ธุรการ 
(4)  นกัวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่การเงนิและบัญช ี
(5)  นกัวิชาการ/พนักงาน/เจาหนาที่พัสด ุ
(6)  เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล (ผูปฏิบัติงานบริหาร) 
(7)  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน (นักวเิคราะหนโยบายและแผน) 
(8) นายชาง/ชางเทคนิค 

 

หมายเหต ุ
1. การจัดอัตรากําลังสําหรับหนวยงานที่ปริมาณงานยังไมมาก ไมจําเปนตองจัดใหครบทุกตําแหนง 
    โดยมีแนวคดิวาแตละคนสามารถทํางานไดหลายหนาที่ 
2.  จํานวนอัตราที่จะมีเทาใดนั้น ตองพิจารณาที่ภาระงาน โดยวิเคราะหและตรวจสอบการใช 
    กําลังคน 
 

2) การวิเคราะหสัดสวนภาระงาน  
      วิเคราะหภาระงานจากสัดสวนภาระงานตามภารกจิหลัก เพื่อกําหนดจํานวนอัตรากําลังสาย
สนับสนุน โดยวิเคราะหสัดสวนภาระงานจริงรายตําแหนงตามเกณฑเฉลี่ยทั้งมหาวทิยาลัย  จากการวิเคราะห
สัดสวนสายสนับสนุนตอภาระงานแตละสายงาน พจิารณาจัดสรรตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
     (1)  วเิคราะหกรอบอัตรากําลังทั้งมหาวทิยาลัย ใหมีสัดสวนสายวิชาการตอสายสนบัสนุน 
   เปน 1 : 1   

/(2)  จดัสรร... 
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     (2)  จัดสรรกรอบอัตรากําลังใหหนวยงานตามโครงสรางภารกิจ ใหแตละหนวยงานที่เปนตําแหนง
พื้นฐานทัว่ไป อยางนอย 1 อัตรา 
                  (3)  จัดสรรกรอบอัตรากําลังที่เปนตําแหนงพืน้ฐานทัว่ไป และตําแหนงเฉพาะภารกิจ พจิารณาตาม
เกณฑภาระงานเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัย โดยวเิคราะหภาระงานที่เพิ่มขึ้นในแตละสายงาน ดังนี ้
  (3.1) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวเิคราะหนโยบายและแผน บุคลากร นิติกร 
วิเคราะหภาระงานจากโครงสรางหนวยงาน จํานวนงบประมาณ และจาํนวนบุคลากร 
  (3.2)  ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี นกัวิชาการพัสด ุนักตรวจสอบภายใน วิเคราะหภาระ
งานจากโครงสรางหนวยงาน จํานวนงบประมาณ และจาํนวนนักศกึษา 
  (3.3)  ตําแหนงนักวิชาการศกึษา นกัแนะแนวการศกึษาและอาชีพ บรรณารักษ นักเอก
สารสนเทศ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิเคราะหภาระงานจากโครงสรางหนวยงาน จํานวนนักศกึษา  และ
จํานวนหลักสตูร  สาขาวิชาที่เปดสอน 
  (3.4)  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการเกษตร นักเทคนคิ
การแพทย วิเคราะหภาระงานจากโครงสรงหนวยงาน จํานวนหลักสูตร หรือหองวจิัยและปฏิบัติการ หรือจํานวน
นักศึกษาที่ใชบริการ 
 

   3)  การวิเคราะหชั่วโมงภาระงาน ( Work Load) ตามภาระงาน หรือ วิชาชพี 
(1) จํานวนวันทํางานขั้นต่ํา 

  วิเคราะหภาระงานจากชั่วโมงการทํางาน เพื่อกําหนดจํานวนอัตรากําลังสายสนับสนุน โดยวิเคราะห
ภาระงานทีเ่กดิขึ้นจริง กําหนดให 1 ตําแหนง ตองมีภาระงานไมนอยกวา 35 ช้ัวโมงทําการ/สัปดาห/ หรือ 230 
วัน/ป (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2) /ว 15 ลงวันที่ 19 กุมภาพนัธ 2550)  

 (2) จํานวนภาระงานตามเกณฑวิชาชีพ  
เชน แพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก เภสัชกร ฯลฯ ปจจัยทีน่ํามาวิเคราะห คือ จํานวนผูใชบริการ เชน 

จํานวนคนไข จํานวนเตยีง จาํนวนหองผาตดั  อัตราการครองเตียง ซ่ึงเปนเกณฑของสภาวิชาชีพตางๆ 
(3) เกณฑดานคุณภาพการใหบริการ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือ/และสูงกวามาตรฐาน จึงเสนอปจจัย

เพิ่มเติม เพื่อใชในการวิเคราะห โดยแบงตามสายงานตางๆ ดังตัวอยาง ดังนี ้
 (3.1) สายงานดานบริการสุขภาพ เชน แพทย พยาบาล  

  - จํานวนกจิกรรม/โครงการ/งานวิจยั ที่ตอบสนองการพัฒนางาน 
  (3.2) สายงานดานนักศึกษา เชน นักวิชาการศึกษา นักแนะแนวการศกึษาและอาชีพ   
  - จํานวนผูใชบริการ เชน จํานวนนักศึกษา จํานวนบุคลากร  
  -  จํานวนหลักสูตร/สาขาวิชา  

- จํานวนกจิกรรม/โครงการ ดานพัฒนานักศึกษา แนะแนว 
- จํานวนหอพกั 

/(3.3) สายงาน... 
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(3.3) สายงานดานหองสมุด เชน บรรณารกัษ  
- จํานวนชัว่โมงบริการในเวลาและนอกเวลา 
- จํานวนผูรับบริการ ทั้งภายใน เชน อาจารย* นักศึกษา บคุลากร และภายนอก 
- ประเภทและจํานวนกิจกรรม  
- จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมืออุปกรณ     
- จํานวนเครือขายที่ใหบริการ เชน วิทยาเขต คณะ สถาบนัสมทบ 
- โครงการใหม เชน หลักสตูรใหม           
(3.4) สายงานดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

  - ผูใชบริการ  
- จํานวนอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร เครอืขายใยแกว  
- จํานวนคณะ หนวยงาน 

  - กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร แผน ICT  
  (3.5) สายบริหารทั่วไป 

- จํานวนผูใชบริการ/ผูรับบริการ 
- จํานวนเอกสาร / จํานวนโครงการ 
- กระบวนงาน/ขั้นตอนในการดําเนินงาน เชน  การติดตอประสานงาน  การประชุม  ฯลฯ 

  - โครงสรางหนวยงานและระบบบริหาร  
  (3.6) สายงานนโยบายและแผน 

- จํานวนผูใชบริการ เชน ผูบริหาร บุคลากร  
- จํานวนภาระงาน เชน งบประมาณ นกัศึกษา หลักสูตร โครงสรางพื้นฐาน(อาคาร สถานที่)  

  (3.7) สายงานการเงิน  
- จํานวนงบประมาณ 
- จํานวนผูรับบริการ เชน บคุลากรในหนวยงาน, นักศึกษา,บุคลากรภายนอก 
- ระบบงาน กระบวนงาน ระบบ IT  
- โครงสรางหนวยงาน 
- โครงสรางแผนงาน งานและโครงการ 
(3.8) สายงานบัญช ี
- จํานวนรายการของการบันทึกบัญชี 
- รายงานงบการเงิน(วิเคราะหงบการเงิน) 
- โครงสรางหนวยงานและภาระงาน 
- โครงสรางแผนงาน งานและโครงการ 
- ระบบงาน กระบวนงาน ระบบ IT 

(3.9) สายงานพัสด.ุ.. 
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(3.9) สายงานพัสด ุ
- จํานวนเงนิงบประมาณที่จดัสรร / จํานวนแผนงานงานโครงการ  
- จํานวนหนวยงาน / จํานวนรายการ  
- กระบวนงาน  เชน ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา  e-Auction 
- จํานวนการรบัพัสดุ ,การจายพัสด,ุการสํารวจและการสํารองพัสดุเพื่อการใชงาน 
- จํานวนรายงานวิเคราะหการใชจายเงนิ  
- จํานวนผูรับบริการ เชน ภายใน ภายนอก (บริษัท/หางราน) อ่ืน ๆ  

 

(3.10) สายงานตรวจสอบภายใน 
- จํานวนงบประมาณ 
- จํานวนแผนงาน งานโครงการ 
- จํานวนหนวยงาน หนวยรับตรวจ 
- จํานวนครั้งทีป่ฏิบัติงาน ความถี่ในการปฏิบัติงาน 
(3.11) สายงานกฎหมาย/นิตกิร 
- จํานวนระยะเวลาในการแกไขปญหา 
- จํานวนภาระงานที่เกิดขึน้ 
- จํานวนกระบวนงานของนิติกรที่เกดิขึน้ 
- สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 

 
แนวทางการดําเนินการกําหนดกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
   

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2552 มีมติให คณะ/สํานัก/วิทยาลัย  วิเคราะหกรอบอัตรากําลังของหนวยงานเพื่อกําหนดกรอบ
ตําแหนง  และจํานวนอัตราที่เหมาะสมกับภารกิจ  หนาที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงาน โดยนําเกณฑการ
กําหนดอัตรากําลังของ สกอ. มาเปนแนวทางในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง เพื่อนําเสนอ ตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป)  
โดยแสดงขอมูลกรอบอัตรากําลังในปจจุบัน และ การขอกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหมพรอมขอมูล
ประกอบการพิจารณา 
  1.  อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) 
  2.  สัดสวนของสายวิชาการตอสายสนับสนุน  
  3.  งบประมาณรายจายสําหรับอัตรากําลังเพิ่มใหมประจําป 
 
 

/ขอเสนอเพื่อพิจารณา... 
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา 

ขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   เพื่อพิจารณาการกําหนดกรอบ 
อัตรากําลังของคณะ/สํานัก/วิทยาลัย (แผน 4 ป) พ.ศ. 2553 – 2556    

1.  ขอความเห็นชอบกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556  ตามขอมูลท่ี 
คณะ/สํานัก/วิทยาลัย เสนอ เพื่อเปนกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (มาตรา 20) ดังนี้ 

  ก. กําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 โดยเปนกรอบอัตราวาง 
เพื่อใหหนวยงานใชเปนกรอบในการบริหารงานบุคคล และการของบประมาณ 

 ข. อันดับเงินเดือนของตําแหนง ใหเปนตามกฎหมายที่เก่ียวของในการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและคาจาง 

ค. ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไป 
ตามตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2551) และโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
 
 2 .   ขอเสนอเพื่อพิจารณาชื่อตําแหนง ท่ีไม มี ในโครงสร างตํ าแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา   
 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา 
  (1)  ขอมูลกรอบอัตรากําลังปจจุบัน (จําแนกตามหนวยงาน) 

  ก. สายวิชาการ และ อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
  ข. สายสนับสนุนวิชาการ 
  ค. แสดงสัดสวนจํานวนสายวิชาการตอสายสนับสนุน 

  (2)  ขอมูลการขอกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม (แผน 4 ป) และงบประมาณรายจาย 
สําหรับอัตราตั้งใหม  

ก. สายวิชาการ  
  ข. สายสนับสนุนวิชาการ 
 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณาขอมูลการขอกําหนดกรอบอตัรากําลัง 
ของแตละหนวยงาน  โดยมมีติเห็นชอบในหลักการขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป) ตามที่หนวยงาน 
เสนอ เพื่อเปนกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2547 (มาตรา 20) ดังนี ้

/ ก.  กําหนด… 
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 ก.  กําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556  โดยเปนกรอบอัตราวาง เพื่อใหหนวยงาน

ใชเปนกรอบในการบริหารงานบุคคล และการของบประมาณ 
ข.  อันดับเงินเดือนของตําแหนง ใหเปนตามกฎหมายที่เก่ียวของในการกําหนดอัตราเงินเดือน

และคาจาง 
ค.  ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551) และโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ท้ังนี้   เพื่อใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปดวยความเหมาะสม  จึงเห็นควรให คณะ/
สํานัก/วิทยาลัย พิจารณาทบทวนการขอกําหนดกรอบอัตรากําลังอีกคร้ัง   ดงันี้  

    1.  ขอใหปรับลดการขอกําหนดอัตรากําลงัลูกจาง หมวดแรงงาน  โดยใชการจางเหมาแทน 
    2   พิจารณารายชื่อตาํแหนงท่ีขอกําหนดอัตราเพิ่มใหม โดยขอใหเปนตําแหนงท่ีมีชือ่ในบัญช ี

โครงสรางตาํแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 
เม่ือ  คณะ/สํานัก/วิทยาลัย  แจงผลการพิจารณา  จึงเวียนวาระพิเศษใหคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลพิจารณา  แลวจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เสนอเพื่อพิจารณา             
4.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา  ประจําป  

พ.ศ. 2552  คร้ังท่ี 1  (คร่ึงปหลัง)  ในวนัท่ี  1   ตุลาคม  2552  
 
 

ความเปนมา 
 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงความคืบหนาเกีย่วกับการยกเลิก 
ระบบซีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509(2)/ว 159 ลงวันที่  
13 กุมภาพนัธ 2552 ซ่ึงไดแจงเวียนใหทุกคณะทราบแลวนั้น โดยมหาวทิยาลัยยังคงสามารถเบิกจายเงินเดือน 
คาตอบแทนและเงินอื่น ๆ ไดตามบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. เดิม ตามระบบ “ซี” และยังคงสามารถดําเนินการ 
เล่ือนขั้นเงินเดอืนประจําปรอบ 1 เมษายน 2552 หรือ รอบ 1 ตุลาคม 2552 จนกวา ก.พ.อ. จะไดปรับเปลี่ยน
ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนแลวเสร็จ 

ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการเปนไปตาม กฎ ก.พ. วาดวยการ 
เล่ือนขั้นเงินเดอืน พ.ศ. 2544 และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  เปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 
วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544  ซ่ึงไดกําหนดใหมกีารเลื่อนขั้นปละ 2 คร้ัง โดยใหนําผล 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น  ดังนี ้

/คร้ังท่ี 1 ... 
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คร้ังท่ี 1  ในวนัที่  1  เมษายน  (ประเมนิผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 ตลุาคม .. –  31 มีนาคม ..) 
คร้ังท่ี 2  ในวนัที่  1  ตุลาคม   (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง  1 เม.ย. .. –  30  กันยายน ..) 

 
 
หลักการ 

คณะรัฐมนตรี ไดกําหนดการเลื่อนขั้นเงินเดอืนประจําปใหแกขาราชการใหเล่ือนไดภายใน
วงเงินไมเกิน 6% และใหแบงกลุมขาราชการเปน 2 กลุม คือ กลุมระดับ 1-8 และ กลุมระดับ 9-11 (หนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีสุ่ดที่ นร 0206/ว 180 ลงวันที ่5 กันยายน 2540 )  และกรมบัญชีกลาง
ไดกําหนดวิธีการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดอืนและคาจางประจํา (หนงัสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0527.4/ว 11171 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2544) โดยกําหนดกรอบในการเลื่อนขั้น ดังนี ้
  คร้ังที่ 1  จํากัดจํานวนผูไดเล่ือนขั้น 1 ขั้น ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนอัตราที่มีคนครอง 
ณ วนัที่ 1 มีนาคม .. (โควตา 15%) 
  คร้ังที่ 2    1. กําหนดกรอบวงเงินสําหรับใชในการเลื่อนขั้น 
                                                กรอบวงเงินเลื่อนขั้น =  เงินเดือนรวมของอัตราที่มีคนครอง ณ 1 ก.ย. x  6 % 
                                                                                      หัก   เงินที่ใชเล่ือนขั้น  คร้ังที่ 1 
     2.  รวมทั้งป 2 ขั้น ไมเกินโควตา 15 %  ณ วนัที่ 1 มีนาคม 
 
  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  ไดแจงให  คณะ/สํานกั/วิทยาลัย  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการและลูกจางประจาํในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจาง
ลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ. 2552 คร้ังที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552)  ตามกฎ ก.พ วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการ และระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544  เพื่อนําเสนอผล
การพิจารณาเลื่อนขั้นตอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น  กอนที่จะนําเสนอผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนขั้นสั่งเลื่อนขั้นตอไป 
 
ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นของแตละหนวยงาน 
โดยแบงการพจิารณาออกแบง  ดังนี ้
 

1.  พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)  กลุมขาราชการ  ระดับ 9  
2.  พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)  กลุมขาราชการ  ระดับ 1 – 8 
3. พิจารณาการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา   

/ขอเสนอเพื่อพิจารณา… 
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  ขอเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น   ดังนี ้
  1.  นําเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้น เพื่อส่ังเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการ และ คาจางลูกจางประจํา
และคาตอบแทนพิเศษกรณผูีเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ  ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นที่ คณะ/สํานัก/
วิทยาลัย เสนอภายในกรอบวงเงินเล่ือนขั้นของหนวยงาน 
  2.  สําหรับ คณะ/สํานกั/วิทยาลัย  ที่เสนอเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการ และ คาจางลูกจางประจํา 
เกินกรอบวงเงนิเล่ือนขั้นของหนวยงานใหปรับลดภายในกรอบวงเงนิเลื่อนขั้นของหนวยงาน โดยปรับลดตาม
การจัดลําดับความสําคัญในการเลื่อนขั้น 
  3.  หากมีเศษวงเงินเล่ือนขั้นคงเหลือในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอนําเสนอผูมีอํานาจสั่ง
เล่ือนขั้นเปนผูพิจารณา 
   

เอกสารประกอบการพิจารณา  (ขอนําเสนอเอกสารในวันประชุม เนื่องจากไดรับผลการพิจารณายังไมครบทุกหนวยงาน) 

1) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน  และ คาตอบแทนพเิศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 
     กลุมขาราชการ  ระดับ 9  
2) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนและคาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) 
     กลุมขาราชการ  ระดับ 1 – 8 
3) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  
 
 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ไดพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการและ
คาจางลูกจางประจํา ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นท่ีหนวยงานเสนอ  ดังนี้  
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุมระดับ 9  ท่ีประชุมมีมติ  ดงันี้  
    1)  เห็นควรใหเล่ือนขั้น ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน/คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น 
         ตามที่หนวยงานเสนอ 
    2)  วงเงินเลือ่นขั้นคงเหลือของแตละหนวยงานใหนําไปจัดสรรใหกลุมขาราชการ ระดับ 1-8 
 
2.    การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ กลุมระดับ 1 - 8  ท่ีประชุมมีมติ  ดงันี้  
      1)   สําหรับ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ท่ีเสนอเลื่อนขั้นเงนิเดือน / คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น  
            ภายในกรอบวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน และรวมท้ังปสองขั้นไมเกินโควตา 15%  เห็นควรใหเล่ือนขั้น  
            และใหไดรับคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขัน้  ตามที่หนวยงานเสนอ ไดแก 
            คณะเกษตรศาสตร , คณะเภสัชศาสตร , คณะวิทยาศาสตร , คณะวิศวกรรมศาสตร , คณะศิลปศาสตร , 
            คณะบริหารศาสตร , คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ , คณะนิติศาสตร , คณะรัฐศาสตร , วิทยาลัย 
            แพทยศาสตรและการสาธารณสุข , สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย , สํานักงานอธิการบดี           
      2)  สําหรับสํานักวิทยบริการ ซ่ึงเสนอเลื่อนขั้นเกินวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน ใหปรับลดการเลื่อนขั้น 
            ตามลําดับความสําคญั ภายในกรอบวงเงินเลื่อนขั้นของหนวยงาน 

/3) สําหรับวงเงิน... 
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      3)  สําหรับวงเงินเลื่อนขัน้คงเหลือใหเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณา 
3.    การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา   มีมติดังนี้  
      1)   เห็นควรใหเล่ือนขั้น ตามผลการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น 
            ตามทีห่นวยงานเสนอ 
      2)  สําหรับวงเงินเลื่อนขัน้คงเหลือใหเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณา 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เสนอเพื่อพิจารณา             

4.2 ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเหน็ชอบใหโอนยาย  นายกฤษฎา  พัชราวนิช   
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  ระดับ  7  ขั้น  20,290  บาท  สังกัดสํานกังาน
เลขานุการ  คณะบริหารศาสตร  ไปสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งแตวันที่  1   ตุลาคม  2550  นั้น 

คณะบริหารศาสตร  จึงขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษา  โดยมีเงื่อนไขการบรรจคุือ  “ปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ทางดานบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
การจัดการทัว่ไปหรือสาขาที่เกี่ยวของ” 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

4.3 ขอหารือเก่ียวกับการจางพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  
4.3.1  กรณีเคยเปนพนักงานที่จางดวยเงนิรายได  และสอบคัดเลือกไดในตาํแหนง 

เดิมสังกัดเดิม  โดยใชเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป 
 
   ดวย  นายสมบรูณ  สาระพัด  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จางดวยงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  รายการคาใชจายบุคลากร  ตําแหนงอาจารย  สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะ    
บริหารศาสตร  อัตราคาจางเดือนละ  11,943.-บาท  และคาสวัสดิการเดอืนละ  5,446.-บาท  ลาออกจากราชการ  
ตั้งแตวนัที่  1  มิถุนายน  2552  และคณะบริหารศาสตร  ไดดําเนินการเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
ทดแทนอัตราวางดังกลาว  ซ่ึงผูผานการคัดเลือก  คือ  นางนภาพร  หงษภักดี  บุคคลดังกลาวเดิมเปนพนักงานที่
จางดวยเงินรายไดคณะบรหิารศาสตร  ตําแหนงอาจารย  อัตราคาจางเดอืนละ  13,342.-บาท  และคาสวัสดิการ
เดือนละ  5,446.-บาท  เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแตวันที่  1  พฤศจิกายน  2544   

/คณะบริหารศาสตร... 
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   คณะบริหารศาสตร  พิจารณาแลวเหน็วา  นางนภาพรฯ  เปนผูมีความรูความสามารถ
ประสบการณในดานการสอน การทําวจิัย  งานบริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนอยางมาก  
โดยมีความรูความสามารถทางดานการบัญชี  จึงไดรับเชญิใหเปนวิทยากรในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัยเสมอ  อีกทั้งภาระงานที่ไดรับผิดชอบขณะที่เปนพนักงานทีจ่างดวยเงินรายได  และใน
ปจจุบันยังคงเดิม  ดงันั้น  คณะบริหารศาสตร  จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 

1. ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามเดิม  คือ  อัตราคาจางเดือนละ  13,342.-บาท   
ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ไดพิจารณาการกาํหนดคาจางในลักษณะดังกลาว  ใหกับ  นายชญานนท  
แสงศรีจันทร  พนักงานในสงักัดคณะศิลปศาสตร  และผูชวยศาสตราจารยกฤษณ  ศรีวรมาศ  พนักงานในสังกดั
คณะวิศวกรรมศาสตร  คือ  อนุมัตใิหไดรับคาจางพื้นฐาน  คาสวัสดิการ  และคาประสบการณ  ปละไมเกนิ 5%  
ทั้งนี้  ไมเกนิคาจางเดิมที่เคยไดรับ 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหไดรับคาจางพื้นฐาน  คาสวัสดิการ  และคาประสบการณ  ปละไมเกิน 5%  
ท้ังนี้  ไมเกินคาจางเดิมท่ีเคยไดรับ 
 

2.  การนับระยะเวลาในการเพิ่มคาจาง 
ดวย  นางนภาพรฯ รายงานตวัเขาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยที่จางดวย 

งบประมาณหมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป  รายการคาใชจายบคุลากร  ตั้งแตวันที่  22  กรกฎาคม  2552  ดังนั้น  เมื่อ
นับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ นางนภาพรฯ แลว  ปรากฏวามีระยะเวลาการปฏบิัติงานไมถึง  4  เดือน  ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ไดกําหนดไววาผูที่จะไดรับการประเมินเพิ่มคาจาง  ตองมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในรอบนั้นไมนอยกวา  4  เดือน  ฉะนั้น  ในรอบการประเมนิเพิ่มคาจางประจําป  2552  คร่ึงปหลัง  
จึงไมสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจางได  เนื่องจากไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
แตเมื่อพิจารณาลักษณะของการปฏิบัติงานแลวเปนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในภาระงานเดิม  ถึงแมจะมกีาร
ลาออกจากพนกังานเงินรายได  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2552   และบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงานทีจ่างดวยเงิน
งบประมาณ เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2552  และในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตั้งแตวนัที่  1  เมษายน  2552  
ถึงปจจุบัน  ผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่จะไดรับการเพิ่มคาจาง  3  %   
   คณะบริหารศาสตร  จึงขออนุมัตินับระยะเวลาการปฏิบตังิานขณะที่เปนพนักงานเงนิ
รายไดและพนกังานที่จางดวยเงินงบประมาณรวมกัน  และขออนุมัติเพิ่มคาจางประจําป 2552  คร่ึงปหลัง  ณ 
วันที่  1  ตุลาคม  2552  จํานวน  3  %  
   อนึ่ง  หากอนมุัติให  นางนภาพรฯ  ตามทีเ่สนอขางตน  เห็นควร  อนุมตัิให          
ผูชวยศาสตราจารยกฤษณ  ศรีวรมาศ  นับระยะเวลาการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อประเมนิเพิ่มคาจาง  และรายอื่น ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  มอบหมายให โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย พิจารณา  วาการอนุมัติใหนับระยะเวลา
การปฏิบตัิงานเพื่อประเมินเพิ่มคาจาง  เปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  หรือไม  หากสามารถ
พิจารณาได  จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง  แตหากไมอยูในอํานาจที่จะพิจารณาไดจะตองเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา 
 

3. การประเมินทดลองการปฏบิัติงาน   
บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  จะตองไดรับ 

การประเมินทดลองการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กําหนด  แตเนื่องจากการประเมนิทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงาน  ไมไดมีขอยกเวนไวสําหรับกรณทีี่ไดผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแลวขณะที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเดิมทีจ่างดวยเงินรายได  และไดรับการบรรจุใหมในตําแหนงเดิม  ภาระงานเดิม  ที่จางดวยเงิน
งบประมาณ   ดังนั้น  จึงขออนุมัติยกเวนการประเมินทดลองการปฏิบตัิงาน ในกรณดีังตอไปนี ้

1)  ไดผานการประเมินทดลองการปฏิบตัิงานในขณะที่เปนพนักงานที่จางดวยเงิน
รายได   และ 

2) บรรจุและแตงตั้งใหเปนพนกังานโดยจางจากเงินงบประมาณ  ท้ังนี้  ตองมี
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานตอเนื่องกับขอ 1  และดํารงตาํแหนงเดียวกัน  ภาระงาน
เดียวกัน  และสังกัดเดียวกันกับขอ  1 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย พิจารณา  วาการอนุมัติใหยกเวนการ
ประเมินทดลองการปฏิบัตงิาน  เปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  หรอืไม  หากสามารถพิจารณา
ได  จึงนาํเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง  แตหากไมอยูในอํานาจที่จะพิจารณาไดจะตองเสนอสภามหาวิทยาลัย
เปนผูพิจารณา 
 

4.3.2  ขอหารือเก่ียวกับการจางพนักงาน  กรณีเคยเปนพนักงานที่จางดวยเงินรายได   
ไดรับทุนรัฐบาล  และรายงานตัวเขาปฏิบตัิงานในฐานะพนักงานเงินงบประมาณ   เพื่อชดใชทุน ใน 
ตําแหนงเดิม สังกัดเดิม 

ดวย  นางสาววรารัตน  บุญแฝง  พนักงานเงินรายได  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะ 
บริหารศาสตร  เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  2546  ตอมาไดรับทุนผลิตและพัฒนาอาจารย  ประจําป  
2548  จึงไดลาศึกษาตอเปนเวลา  2  ป  เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงรายงานตวัเขาปฏิบัติงานชดใชทุนในฐานะ
พนักงานเงินงบประมาณ  เมือ่วันที่  1  สิงหาคม  2552  และไดลาออกจากพนกังานเงินรายได  เมื่อวันที่  1  
สิงหาคม  2552 
 

/คณะบริหารศาสตร... 
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คณะบริหารศาสตร  พิจารณาแลวเหน็วา  นางสาววรารตัน  บุญแฝง  เปนผูมีความรู 

ความสามารถประสบการณในดานการสอน  และปจจุบนัยังคงปฏิบัตงิานในตําแหนงเดิมและมภีาระงานสอน
เชนเดิม  ดังนัน้  จึงขอหารือที่ประชุม  ดังนี้ 

1.  ขอยกเวนการประเมินทดลองปฏิบตังิาน  เนื่องจาก 
-  ผานการทดลองปฏิบตังิานแลว 
-  ปฏิบตังิานในตําแหนงเดิมและหนาท่ีเดมิ 

 
 

2.  ขออนุมัตินบัระยะเวลาการปฏิบัตงิานเดมิ  เพื่อประโยชนสําหรับการเพิ่มคาจาง    
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551  รับรอง
สถานะพนักงานที่จางดวยเงนิงบประมาณและเงินรายไดมีสถานะเทาเทียมกัน 
 
 
  3.  ขออนุมัติในหลักการ  กรณีมีพนักงานเงินรายได  สอบผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน
พนักงานเงินงบประมาณ  หรือรายงานตัวเขาปฏบิัตงิานชดใชทุน  ในตาํแหนงเดิม  ภาระงานเดิม  และ
หนวยงานเดิม  รวมถึงไดผานการประเมินทดลองปฏบิัตงิานแลว  ใหดาํเนินการตามแนวทางนี้  โดยไมตอง
ลาออก  ท้ังนี้  ในสวนของคาจาง  ใหดําเนนิการตามแนวทาง  ดงันี ้
  3.1  กรณีผานการสอบคัดเลือก  อาจพิจารณากําหนดคาจาง  คือ  คาจางพื้นฐาน  คาสวัสดิการ  
และคาประสบการณ  ปละไมเกิน 5 % ท้ังนี ้ ไมเกินคาจางเดิมท่ีเคยไดรับ 
  3.2  กรณีรายงานตัวเขาปฏิบตัิงานชดใชทุน  คาจางตามคุณวุฒิ  หรือคาจางเดิม  แลวแตคาจาง
ใดสูงกวา 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให โครงการจัดตัง้กองกฎหมาย พิจารณา  วาการอนุมัติใหยกเวนการ
ประเมินทดลองการปฏิบัตงิาน  และการนําระยะเวลาการปฏิบตัิงานเดมิ  เพื่อประโยชนสําหรับประเมินเพิ่ม
คาจาง  เปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  หรือไม  หากสามารถพิจารณาได  จึงนําเสนอที่ประชุม
พิจารณาอีกคร้ัง  แตหากไมอยูในอํานาจทีจ่ะพิจารณาไดจะตองเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
   6.1  ความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษา 
   ดวยพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  ซ่ึง
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  ได 

/ปรับปรุง... 
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ปรับปรุงระบบตําแหนงและประเภทตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยยกเลกิการจําแนก
ตําแหนงเปนระดับมาตรฐานกลาง (ระบบซ)ี  เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญ  และใหมกีารปรับปรุง
ระบบจําแนกตําแหนง  คาตอบแทน  สวัสดิการ  และประโยชนเกื้อกูลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนิเดือนและ
เงินประจําตําแหนง  หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  แลวแตกรณ ี
   คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  4/2552  
เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2552  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจเกีย่วกับการปรับระบบบริหารงาน
บุคคลเสนอแลว  โดยใหมีผลกอนวันที่  30  กันยายน  2552  และมีมตมิอบหมายใหฝายเลขานุการฯ  ตรวจสอบ
และแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ซ่ึงขณะนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณา  หากผลการพิจารณา
เปนประการใด  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงใหทราบตอไป 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  หากผลการดําเนนิการ
เปนประการใด  จะแจงใหทราบตอไป 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยจะตองคิดระบบบัญชเีงินเดือน
ขาราชการ  และคาตอบแทนตาง ๆ รวมถงึกําหนดลักษณะเงินเดือน  คาตอบแทน  และความกาวหนาของ
พนักงานใหสอดคลองกับแทงบัญชีใหม 
 

เลิกประชุม  11.10  น. 
 
 

                        
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)          (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
     ผูจดรายงานการประชุม         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
8/2552    

   
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 


