
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี  5/2553 

วันพุธท่ี  21  เมษายน  2553  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ                   ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข         กรรมการ 
3.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วฒันกูล         กรรมการ 
4.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร นายธนาตย  เดโชชัยพร           กรรมการ 
5.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร  นางสาวบุญทวิา  พวงกลัด                กรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา         กรรมการ  
7.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
8.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยกิติพร  โชประการ               กรรมการ 
9.  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร  นายนภดล  พฒันะศิษอุบล               กรรมการ 
10.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ   รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิธรรม กรรมการ 
11. คณบดีคณะศิลปประยกุตฯ     รองศาสตราจารยธาดา  สุทธิธรรม          กรรมการ 
12.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาด ี                    กรรมการ 
13. ประธานสภาอาจารย   รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร          กรรมการ 
14. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย   นายรัชชนนท   แกะมา           กรรมการ 
15.  (แทน)รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยนองเล็ก  คุณวราดิศยั         กรรมการ   
16.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   กรรมการและ 

        เลขานุการ 
ผูไมมาประชมุ 
1.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน                    ติดราชการ 
     
ผูรวมประชุม 
1.  นางสุรีย  ธรรมิกบวร   รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
2.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  บุคลากร  8  ระดับ  8  ชํานาญการ 
3.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 

/เร่ิมประชุมเวลา...  
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เร่ิมประชุมเวลา  09.50 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1 การประชุมคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและบุคคล 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  แจงที่ประชุมทราบผลการประชุมคณะกรรมการ 

ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและบุคคล  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2553  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1.  ใหคงกรอบอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน   

1.1  สายวิชาการ  ใหกองแผนงานสอบทานการคํานวณคา  FTES   
ของแตละคณะ  และใหคณะนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง  สวนอัตราเกษียณอายุราชการแตละป (ป 2554 – 
2557)  หากมีคุณสมบัติสามารถตออายุราชการไดใหขอคงอัตราไว 

1.2 สายสนับสนุนวิชาการ  ใหใชวิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง 
2.  เห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร  ตามที่  รองศาสตราจารยนงนิตย   

ธีระวัฒนสุข  นําเสนอ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี  4/2553    
เม่ือวันพุธท่ี  31  มีนาคม  2553 
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คร้ังที่  4/2553  วันพุธที่  31  มีนาคม   2553 
    
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง 
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2553       
เมื่อวันที่  31  มีนาคม 2553  ที่มีประชุมมีมติใหฝายเลขานุการปรับปรุงแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย        
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... โดยใหใชขอมูลของมหาวิทยาลัยขอนแกนประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางขอบังคับฯ และกําหนดแนวทางดําเนินการในเรื่องดังกลาว  
   บัดนี้ ฝายเลขานุการไดปรับปรุงรางขอบังคับดังกลาวเรยีบรอยแลว  จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา  รางรางขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ    
ผูดํารงตาํแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...   
 

เอกสารประกอบการประชุม 
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวชิาการ 

ขอผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 
2. หนังสือที่ ศธ 0509(4)/ว 398 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เร่ืองประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 
   3. ขอบังคับสภามหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการ
และแนวทางการติดตามภาระงานทางวชิาการของผูดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2552 
   4.  ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 18/25552) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการปฏบิัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและแนวทางการตดิตามภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีความเห็น  ดังนี ้

1.  ใหตัดขอ  6  ออก  และใหนําขอ  1  ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
ลงวันท่ี  29  ตุลาคม   2551  มาแทน  สวนการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนของ
คณะ  และสอดคลองกับภารกิจของคณะนั้น ๆ   โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  แลวแจงใหบุคลากรใน
คณะทราบ 

/2.  แกไข... 
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2. แกไขขอ  7.6  จาก  “การคิดภาระงานที่นอกเหนือจากที่กําหนด  ใหอยูใน 

ดุลยพินิจของคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ”  เปน  “การคิดภาระงานที่ไมเปนไป

ตามที่กําหนดในขอ  7.1  ถึง  ขอ 7.5   ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะ  และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา  แลวจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย”   
3.  ใหตัดขอความในขอ  21  ออก  และใชขอความนี้แทน   

“ขอ  21  มาตรการและผลในทางปฏิบัติ 
               มหาวิทยาลัยจะนําผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงวิชาการมา 

ประกอบการพิจารณาในการดําเนินการ  ตอไปนี้ 
            21.1  เปนเกณฑประกอบการพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน 
            21.2  เปนเกณฑประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่ม
คาจางประจําป  ท้ังนี้   ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชา” 

4.  การคิดภาระงานดานอื่น ๆ ท่ีมิใชภาระงานดานการสอน  การวิจัย  การผลิต 
ผลงานทางวิชาการ  การบริหารวิชาการ  หรือการบริหาร  สําหรับตําแหนงท่ีอยูสวนกลาง  มหาวิทยาลัยควร
กําหนดเปนเกณฑภาระงานขั้นต่ําไว  ในสวนของคณะใหคณะกําหนดเอง  โดยใหพิจารณาเกณฑท่ีกําหนด 
ใน ขอ  13  อีกคร้ัง  โดยอาจเพิ่ม/ลดตามความเหมาะสม 

5.  การสอนในรูปแบบอื่นใหคณะกําหนดเพิ่มเติม 
   ท้ังนี้   เ ม่ือไดแก ไขตามความเห็นของคณะกรรมการแลว   ใหนํ า เสนอ
คณะกรรมการพิจารณารางขอบังคับ  แลวจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
 
   3.2  แผนอัตรากําลังสายวชิาการ  4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.  2553 – 2556) 

สืบเนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2552 เมื่อ      
วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและ
อนุมัติกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 20 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงสภามหาวิทยาลยั ยัง
ไมไดอนุมัติ และมีมติใหการพิจารณากรอบอัตรากําลัง 4 ป  ดังกลาวผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ดานการพัฒนาการบริหารจดัการองคกรและงานบุคคล จากนั้นใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป   
   เนื่องจากพิจารณาตออายุราชการของผูเกษยีณอายุราชการ ตองพิจารณาจากความ
ตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชา ตามแผนอัตรากําลังรายปที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมตัิ  ซ่ึงได
นําเสนอแผนอตัรากําลังสายวิชาการ 4 ป (2553-2556) ตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล คร้ังที่  

/4/2553… 
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4/2553  เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2553  มีมติใหสอบถามขอมูลคณะเพิ่มเตมิกรณีกรอบใหม โดยใหสอดคลอง
กับคา FTES แลวเสนอที่ประชุมในคราวหนา  
  ในการดําเนินการดังกลาว โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่รวมกับกองแผนงานไดจัดทํา
แผนอัตรากําลังสายวิชาการ 4 ป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงไดนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคล  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553  มี
ความเห็นและขอเสนอแนะใหกองแผนงานสอบทานการคํานวณและแจงใหคณะตาง ๆใหความเห็นชอบ
แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคลอีกครั้งกอนเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2553      

ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาแผนอัตรากําลังสายวิชาการ 4 ป (พ.ศ.2553 – 2556) เปนไปดวย
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. และเปนไปตามมาตรา 20 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ .ศ .  2547  จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ใหขอเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม และใหคณะตาง ๆนํา
กลับไปพิจารณาคา FTES ตามที่ไดเสนอ หากมีขอแกไขปรับปรุง ใหคําแนะนํา ขอใหประสานกองแผนงาน 
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน) โทร 3044  
 
วิธีการคิด 
       พิจารณากรอบอัตรากําลังสายวิชาการ  

1)   ขอคงกรอบอัตรากําลังที่มีในปจจุบัน 
2)   อัตราเกษยีณอายุราชการแตละป ( ป 2554 - 2557) หากมีคุณสมบัตสิามารถตอ 
     อายุราชการไดขอคงอัตราไว 
3) กรอบอัตรากําลังกําหนดเพิ่มแตละป พิจารณาตามอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา 
     เต็มเวลา (FTES: Full Time Equivalent Student) 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
1. ตารางแสดงอัตราปจจุบันและกรอบอัตรากําลังสายวชิาการ (ปงบประมาณ 2553–2556)  

  2. อัตราขาราชการที่จะเกษยีณในอกี 4 ป (ช่ือ-สกุลและสังกัด) 
  3. ตารางเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดบัปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
มติท่ีประชุม  ขอใหคณะพิจารณาคา  FTES  ตามที่กองแผนงานนําเสนอ  แลวแจงผลการ
พิจารณาภายในวันท่ี  30  เมษายน  2553  สําหรับคณะที่มีสภาวิชาชีพควบคุมทําใหไมสามารถคิดคา FTES 
ตามเกณฑมาตรฐานได  ใหกําหนดตามเกณฑท่ีสภาวิชาชีพนัน้ ๆ กําหนด 

/3.3 การกําหนด... 
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3.3   การกําหนดกรอบอัตรากําลังสายสนบัสนุนวิชาการ (แผนอตัรากาํลัง 4 ป  
(ป 2553 – 2556) 

สืบเนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2552 เมื่อ      
วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและ
อนุมัติกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 20 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงสภามหาวิทยาลยั ยัง
ไมไดอนุมัติ และมีมติใหการพิจารณากรอบอัตรากําลัง 4 ป  ดังกลาวผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ดานการพัฒนาการบริหารจดัการองคกรและงานบุคคล จากนั้นใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป   

ในการดําเนินการดังกลาว โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่และกองแผนงานได 
นําเสนอแผนอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ (ป 2553 – 2556) ตอคณะกรรมการดานการพัฒนาการ
บริหารองคกรและงานบุคคลแลว มีมติที่ประชุมเห็นชอบใหการบริหารอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ 
ดังนี้ 
   - ทําอยางไรจึงจะไมเพิ่มงบประมาณ 
   - ลด Cost ไดอยางไร 
   - บริหารอยางไรใหมีประสทิธิภาพ 

จึงให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาทีแ่ละกองแผนงาน รวมกันจัดทําขอมูล 
ประกอบการพิจารณา  พรอมแตงตั้งคณะทํางานดานกําหนดโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จึงมีความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการคิดและแนวทางการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 
ดังนี ้

1. ใหคงอัตรากําลัง ณ ปจจุบัน 
2. การบริหารอัตรากําลัง  (ลดคน เกลี่ยอัตรากาํลัง) ตองออกแบบกระบวนงานให 

งาย ส้ัน  และชัดเจนยิ่งขึ้น  สามารถประเมินไดวา กรอบอัตรากําลังที่จําเปนจริงๆ ควรจะมเีทาใด แลว
เปรียบเทียบกบัสภาพปจจุบนัที่มี  จึงตองขอใหคณะ/หนวยงานชะลอการจางบุคลากรเพิ่ม ณ ชวงนี ้ แตหาก
ในระหวางนี้คณะ/หนวยงานใด มีความจําเปนจริงๆ ตองสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน ใหคณะ/หนวยงานแจง
ขอมูลมายังมหาวิทยาลัย เพือ่พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังไปพลางกอน 
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

/3.4  การดําเนนิการ... 
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3.4   การดําเนนิการปรับระบบตําแหนงลกูจางประจําเขาสูระบบใหม 

 
ตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดเสนอ คณะกรรมการบริหารงาน 

บุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2553  ทราบเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังของ
ลูกจางประจํา  ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ไดกําหนดชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ และการ
กําหนดคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําเปนหนาที่ของกระทรวงการคลัง (ยังไมแลว
เสร็จ)  ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําสังกัดคณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จึงใหเตรียมการสําหรับการเปลี่ยนตําแหนง หรือตัดโอน
อัตราตําแหนงลูกจางประจําใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ สอดคลองภาระหนาที่ตามชื่อตําแหนงใน
ระบบใหม ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือเวียนวิธีการบริหารอัตรากําลัง (ปรับระดับ/เปลี่ยนตําแหนง/
ตัดโอนอัตรากําลัง) ลูกจางประจําตามระบบใหมในเดือนพฤษภาคม 2553 นั้น  

บัดนี้  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไดกําหนดคาจางและคุณสมบตัิเฉพาะตําแหนง 
แลว  อางถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ไดกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา - ขั้นสูงของแตละตําแหนงรวมทั้งกลุมบัญชีคาจางกลุมที่   
1 –  4  ที่ใชเปนขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้นคาจางขึ้นใหม และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553           
เปนตนไป สามารถ download ขอมูลจาก  www.cgd.go.th 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดจัดทําขอมูลการปรับตําแหนงลูกจางประจําจากระบบเดิมเขา
สูระบบใหมตามที่สํานักงาน ก.พ.  และไดสงขอมูลใหสํานักงาน ก.พ.แลว  เนื่องจากการปรับตําแหนง
ลูกจางประจําเขาสูระบบใหมมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 กอปรกับมีลูกจางประจําเงินเดือนเต็มขั้น
จํานวน 31 ราย ซ่ึงคณะ/หนวยงานไดประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําไวตามระบบเดิมแตยังไม
แลวเสร็จ   ดังนั้น  เมื่อกรมบัญชีกลางไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางแลว    เห็นควร
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงใหม กลุมงาน ระดับ และอัตราคาจางที่เหมาะสม 
  

ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
  1.  ในขณะที่รอการปรับอัตราคาจางเดิมเปนอัตราคาจางใหม  ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. จะออก
หนังสือเวียนวิธีการบริหารอัตรากําลัง (ปรับระดับ/เปลี่ยนตําแหนง/ตัดโอนอัตรากําลัง) ลูกจางประจําตาม
ระบบใหมในเดือนพฤษภาคม 2553 แตในทางปฏิบัติมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เพื่อเปนการเตรยีมการ 
จึงขอเสนอแนวทางดําเนินการตอไป ดังนี้ 

- เห็นควรแจงคณะ/หนวยงาน ตรวจสอบขอมูลลูกจางประจํา พจิารณาดานภาระงาน 

ที่เคยปฏิบัติงาน  มอบหมายงานเพิ่ม  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง วาสามารถปรับเขาสูช่ือ
ตําแหนงใหมอะไรไดบาง  

/2. เห็นควร… 
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  2. เห็นควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจาํ ดังนี ้
      1.  การกําหนดชื่อตําแหนง  ใหกําหนดชือ่ตําแหนงตามบัญชีรายช่ือตําแหนง
ลูกจางประจําที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด 

      2. หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจาํ 
           2.1 ใหคณะ/หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิบุคคลและผลงาน โดยพิจารณา
การเปลี่ยนตําแหนง ระดับ และอัตราคาจางตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําที่กระทรวง 
การคลังกําหนด  ดังนี ้
       2.1.1 การเปลี่ยนตําแหนง  ใหเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําไดตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน  ภาระหนาที่  ภารกิจและแผนยทุธศาสตรของคณะ/หนวยงาน  และเปนไปตามชื่อ
ตําแหนงและหนาที่โดยยอของตําแหนงลูกจางประจําตามระบบใหมที่ ก.พ.กําหนด   
                   2.1.2  การกําหนดอัตราคาจาง  ใหปรับกลุมงาน ระดับ 1 เปนระดับ 2 คณะ/
หนวยงานพิจารณาแลวเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตามเกณฑคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่
กระทรวงการคลังกําหนด  สําหรับระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือระดับ 4 เดิมตองขอทําความตกลงกับกระทรวง 
การคลัง (ระบบใหมรอเกณฑพฤษภาคม 2553)     

  2.2 สงผลการประเมินพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  เพื่อ 

เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป 

          3. มาตรการในทางปฏิบัติ 
     3.1 กรณีที่คณะ/หนวยงาน พิจารณาแลวเห็นวา ลูกจางประจํารายใดยงัไมเหมาะสมที่จะ
ไดรับอนุมัติเปลี่ยนตําแหนง  ระดับ  และอัตราคาจาง  ควรกําหนดภาระงาน ตัวช้ีวัด  เกณฑการประเมนิ 
แนวทางการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความกาวหนาของลูกจางรายนั้น ๆ  ควรมีการประเมนิทุก 3 
เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป  เพื่อเปนการพัฒนาคน พัฒนางานและองคการ 
     3.2 กรณีลูกจางประจํา ที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงและไดรับอัตราคาจางในระดับที่
สูงขึ้น  ใหคณะ/หนวยงานกาํหนดหนาที่โดยยอ กําหนดดัชนีช้ีวดัผลสัมฤทธิ์ของงาน กําหนดเกณฑการ
ประเมิน และรายงานผลประเมิน ณ การเลื่อนขั้นประจําป เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
คุณลักษณะ ภาระงานของแตละคน 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 

  2. บัญชีจัดตําแหนงลูกจางประจําเขาสู กลุมงานตามระบบใหม ณ วันที ่1 เมษายน 2553  
พรอมรายละเอียดคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง อัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง  รายช่ือลูกจางประจําสังกดั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

/2.1  กลุมงาน... 
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    2.1 กลุมงานบริการพื้นฐาน 85 คน 
   2.2 กลุมงานสนับสนุน 24 คน 
   2.3 กลุมงานชาง   6  คน 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี ้
1. อนุมัติการจัดตําแหนงเขาสูระบบใหม 
2. ใหคณะ/หนวยงาน  เตรยีมการประเมินการเปลี่ยนระดับตาํแหนง  หรือ

เปล่ียนกลุม  แลวแตกรณี 
3. มอบหมายให  โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  เชิญผูปฏิบัตงิานดานบุคคล

แตละคณะ/หนวยงาน  ซักซอมความเขาใจระบบลูกจางประจําระบบใหม  
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

สืบเนื่องจาก  คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารองคกรและงานบุคคล  
ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2553   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553   มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการตามที่ รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข  ดาํเนินการและนําเสนอภายใตเงื่อนไข
ในการกําหนดหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับประเดน็ปญหา โดยในเบื้องตนขอใหเนนในหลักสูตรที่เปน
เร่ืองพื้นฐานของงานตางๆ แลวจึงดําเนินการในหลักสูตรขั้นสูงเพื่อพัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง 
ไดใหแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
   1. การสรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อทําใหบุคลากรมีความกระตือรือรน       
และกํ า ลั ง ใ จ ในก า รทํ า ง าน เพิ่ ม ขึ้ น  ทั้ ง นี้  อ า จศึ กษ า จ า กหลั กสู ต ร ก า รพั ฒน าบุ ค ล า ก รที่                      
ศาสตราจารยนายแพทยสุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดดําเนินการไว  
   2. เมื่อดําเนินการตามขอ  1  แลวจึงฝกอบรมและพัฒนาใหแกบุคคลทั่วไป ในดาน 

    - กฎ ระเบยีบ และแนวปฏบิัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
          - ทักษะพื้นฐานที่ตองใชในการทํางานเรื่องตางๆ  ผลลัพธหรือความคาดหวังที่ 

ควรจะเปนคือ ถูกตอง ทําได ทําเปน 
   3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน โดยกําหนดใหบุคลากรในระดับดังกลาวจักตองเขารับการอบรมเพื่อสรางใหเกิด 
           - ความรับผิดชอบกับผลงานของหนวยงาน 

/การกํากับ... 
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  -  การกํากับการดําเนินงานภายในหนวยงานใหเปนไปตามกรอบแนวทางที่ 

กําหนดไว 
         - การมอบหมายงาน ที่เหมาะสมกับความสามารถผูปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ อีกทั้ง การชี้แจงใหผูรับผิดชอบไดตระหนักถึงความสําคัญของงานที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน 
  4. หลังจากไดดําเนินการตามแนวทางที่กลาวขางตนแลว มหาวิทยาลัยจึงชี้แจงถึงความ
คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในงานตางๆ การใหรางวัลหรือแรงจูงใจ ในกรณีที่ดําเนินการไดตามความ
คาดหวัง และการลงโทษ ในกรณีที่ไมดําเนินการตามความคาดหวัง 
  ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารองคกรและงานบคุคลพิจารณาแลว 
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รายละเอยีดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยจัดเรยีงลําดับความสําคัญตามประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
  คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารองคกรและงานบุคคล คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2553 จึงมีมติเหน็ชอบใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามลําดับและความสําคัญประเภทของหลกัสูตรฝกอบรม ดังนี ้
 1. กลุมที่ 1 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core competency) ของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน  
              - หลักสูตรทั่วไปที่ 1 จิตอาสาพลังสรางองคกร และมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม 
      

2. กลุมที่ 3 หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับกลางและระดบัตน (ผอ.กอง/เลขานุการคณะ/สํานกั และ
หัวหนางาน) 
    - หลักสูตรทัว่ไปที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมในบุคคล และธรรมาภิบาลในองคกร 
 3. กลุมที่ 2  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากมหาวิทยาลัยยัง
ขาดโมเดลสมรรถนะหลักและสายงาน  
 
  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

1.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามขอ 1 และ 2 
2.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดาํเนินการตามขอ 3 

 
 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการประชุม 
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากร แผนการดําเนนิการ และ

รายละเอียดหลักสูตรสายสนับสนุน 
 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการท่ีนําเสนอ  และมอบหมายให  โครงการจัดตัง้กอง
การเจาหนาท่ี  นํา  Core  Competency  เสนอที่ประชุมในคราวหนา  และขอใหนําเสนอความคืบหนาในการ
ดําเนินการตอท่ีประชุมทุกเดือน 
 
 
   4.2  สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจาก  คณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารองคกรและงานบุคคล  
ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2553   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553   เห็นชอบในหลักการการปรับเปลี่ยนระยะเวลา
ในการทําสัญญาจาง จากที่กาํหนดการจางครั้งแรก  1  ป  และเมื่อผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว
จางคราวละ 2 ป  เปน  เมื่อผานประเมินแลว  อาจจะจางคราวละ 5  ป  หรือจางระยะยาวจนถึงเกษยีณอายุ
ราชการ    แตใหมีระบบการประเมินผลการประเมินงานอยางเปนระบบและเครงครัด   ซ่ึงสอดคลองกับ
ความเหน็ของคณบดีหนวยงานในกํากับ   โดยจะตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ขอบังคับคณะในกํากับ  ซ่ึงที่ประชุม ไดมอบหมายให  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในหลักการ  แตยังไมตองเสนอรายละเอียดในการประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังหนา   
   รองอธิการบดฝีายบริหาร   จงึเสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใน
หลักการ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   5.1  บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตัิงาน 
   โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี  เสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  จํานวน  2  ราย  คือ 

1.  นางสาวทศพร  จูฉิม  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง 
อาจารย  ระดบั  7  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  สถิติและคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติให 
 

/ลาศึกษา... 
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ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร  ณ  University  of  Southampton  สหราชอาณาจักร  
ดวยทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและทุนสวนตวั  ไดสําเร็จการศึกษาจงึรายงานตัวกลับเขา 
ปฏิบัติราชการ  ตั้งแตวนัที่  3  มีนาคม   2553 

2.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย   
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร  ไดรับอนมุัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการ
จัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว  ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดวยทุนโครงการผลิตและ
พัฒนาอาจารย  ไดศึกษาครบตามหลักสูตรและอยูระหวางทําวิทยานิพนธ  จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการ  ตั้งแตวันที่  15  มีนาคม   2553 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.2  ผลการสอบแขงขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน   
มหาวิทยาลัย 

ตามที่  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดดําเนนิการสอบแขงขันเพื่อปรับ 
สถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน  ประจําป  2553  ซ่ึงมีผูสมัครสอบ จํานวน  36  คน  นั้น 

บัดนี้  การสอบแขงขันไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีผูสอบผานการ 
แขงขัน  จํานวน  28  คน  ตามรายละเอียดที่ปรากฎ 
 
ลําดับท่ี ตําแหนง/ชื่อ-สกุล สังกัด 

  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต   

1 นายพงษธร  ออนรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

      

  ตําแหนงผูปฏบิัติงานบริหาร   

2 นายวีระยุทธ  แกวกลา กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 

3 นางสาวชญาดา  สิทธิโชติ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

4 นางสาวธัญญาลักษณ  ถาวร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

5 นางนาถรัดดา  ยอดเอื้อ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

6 นางสาวศิริลักษณ  ทองไทย โครงการจัดตัง้สํานักบริหารทรัพยสินฯ 

7 นายปริวัฒน  จันทรทรง คณะวิทยาศาสตร 
 
 

/ลําดับที่  8… 
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ลําดับท่ี ตําแหนง/ชื่อ-สกุล สังกัด 

  ตําแหนงชางเทคนิค   

8 นายสมัคร  อินถา คณะวิศวกรรมศาสตร 

      

  ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร   

9 นายวรวิทย  ชาลีพรหม กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

   

  ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาฯ   

10 นายภดูิท  กุจะพันธ งานกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

      

  ตําแหนงนักวทิยาศาสตร   

11 นางสาวอนุสรา  สารักษ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

12 นายทักษกร  วงศสีดา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

13 นางสาวกรรณกิาร ประทุมภกัดิ ์ คณะวิทยาศาสตร 

   

  ตําแหนงนักวชิาการพัสด ุ   

14 นางสาวสุวิมล  สะโสดา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

15 นายอภวิัฒน  มีทรัพยรุงโรจน คณะวิทยาศาสตร 

      

  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   

16 นางสาวกมลชนก  เทศนา โครงการจัดตัง้สํานักบริหารทรัพยสินฯ 

      

  ตําแหนงนักวชิาการศึกษา   

17 นางอารีย  จันทรทรง คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

   

  ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี   

18 นางอัญชิสา  ทะนอก คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
 

/ลําดับที่ 19… 



-14- 
 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง/ชื่อ-สกุล สังกัด 

 ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี  

19 นายกัมปนาท  หาญชูวงศ โครงการจัดตัง้สํานักบริหารทรัพยสินฯ 

20 นางสาวสุนิสา  นาครินทร คณะวิทยาศาสตร 

21 นางสาวญาณวรรณ  โพธ์ิออน โครงการจัดตัง้สํานักบริหารทรัพยสินฯ 

      

  ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร   

22 นางสาวสุพัตรา  โฉมงาม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

      

  ตําแหนงนักเอกสารสนเทศ   

23 นางสาวชนิตา  สุวรรณกูฏ สํานักวิทยบริการ 

      

  ตําแหนงผูชวยสอน   

24 นายพิเชษ  วะยะลุน คณะวิทยาศาสตร 

      

  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน   

25 นางสาวสายใจ  จันเวียง งานประกนัคุณภาพฯ สํานักงานอธิการบดี 

   

 ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ  

26 นางสาวพัชรินทร  ดั่งฐากูร งานวิเทศสัมพนัธ  สํานักงานอธิการบดี 

      

  ตําแหนงอาจารย   

27 นายชาญชัย  ศุภอรรถกร คณะวิทยาศาสตร 

28 นางสาวคณิศา  โชติจันทึก คณะวิทยาศาสตร 

      
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 6... 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ  
   6.1  การเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
   คณบดีคณะเกษตรศาสตร  สอบถามความคืบหนา กรณีขอใหสอบถามขอมูลจาก
กองแผนงานวา  เงินงบประมาณที่เหลือจากการที่พนกังานลาศึกษาตอ  สามารถนํางบประมาณดังกลาวมา
เพิ่มคาจางใหพนักงานที่อยูปฏิบัติงานไดหรือไม  นั้น 

รองอธิการบดฝีายบริหาร   แจงที่ประชุมทราบวา   คณะกรรมการดานการ 
พัฒนาการบรหิารองคกรและงานบุคคล   ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2553   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553   
มอบหมายให  รองอธิการบดีฝายบริหาร  ศึกษาและนําเสนอขอมูลการเพิ่มคาจางของพนักงานใหม  โดย
อาจกําหนดเปนเปอรเซ็นต  ขั้นสูง  ขั้นปกติ  และขั้นต่ํา  หากที่ประชุมใหความเห็นชอบจะไดเสนอ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  พิจารณาตอไป 
   อนึ่ง   รองอธิการบดีฝายบรหิาร  ไดแจงทีป่ระชุมเพิ่มเตมิวา  สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจางพนักงานลดลงทุกป  โดยในปงบประมาณนี้  ไดรับจัดสรร
ในอัตรารอยละ  3.25  ของงบประมาณที่ไดรับในปกอน  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น.   
 
 
 
...........................................     ......................................... 
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)       (นายสภุชัย  หาทองคํา) 
  ผูจดรายงานการประชุม      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
6/2553    
 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 


