
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คร้ังที่  8/2555 

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555  เวลา  09.30 น. เป็นตน้ไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น  3  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม ่

_______________________ 
 
 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ      
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน กรรมการ 
6. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อินทรประเสริฐ    กรรมการ           
8. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร อักโข กรรมการ  
9. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
11. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   นายแพทยว์ัฒนา  พรรณพานิช กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
12. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ      
13. (แทน) รักษาราชการแทนคณบดี นางกัญญา  จึงวิมุติพันธ์     กรรมการ 
     คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
14. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์           กรรมการ      
15. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
     ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
16. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์   นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร ติดราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นายตะวันฉาย  โพธิ์หอม รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง           บุคลากรปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
4. นางนัยนา  บัวเขียว            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 
  

/เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.55 น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคทักษะการบริหาร 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิค ทักษะการ 

บริหารงานมหาวิทยาลัย บรรยายโดย ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) สุมนต์  สกลไชย  ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555  จึงขอเชิญ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว 
   ประธาน  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

1.2 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีมตอินุมัติการปรับเงินเดือน 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 5 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้  ให้จัดท าประมาณการงบประมาณไปยังส านักงบประมาณ  ต่อมาส านักงบประมาณแจ้ง
ว่าไม่มีงบประมาณจัดสรรให้ส าหรับการปรับเงินเดือนดังกล่าวข้างต้น  จึงให้มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณท่ีมีอยู่หรือ
งบประมาณเหลือจ่ายในปีที่ผ่านมาใช้ส าหรับการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ปรับเงินเดือนร้อยละ 5 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 54 แล้ว 
 

ประธาน  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

1.3 แนวค าวินิจฉัยศาลปกครอง กรณีผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบแนวค าวินิจฉัยศาลปกครอง กรณีผู้บังคับบัญชา 
ปล่อยปละละเลยผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่  และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  
     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 6/2555  

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555   
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 

/มติที่ประชุม... 
 



- 3 - 
 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

 

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 7/2555  
วาระพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555   
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 7/2555 วาระพิเศษ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ประจ าปี  2555  ครั้งที่ 1    
ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2555 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่  
27 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ประจ าปี  2555  ครั้งที่ 1 ณ  วันที่ 
1 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน  น าเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร  และเงินที่กัน
ไว้ส่วนกลางร้อยละ 0.075 ใชส้ าหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงาน  และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลย
พินิจของอธิการบดี  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงาน  
ต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
   1.  วงเงิน 3% ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555  ดังนี้  

- จ านวนข้าราชการ    427 ราย 
- เงินเดือนรวม     11,874,330 บาท 
- วงเงิน 3%                     356,230 บาท   
2.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 

 -  ใช้ปัดเศษให้กับข้าราชการทุกหน่วยงานและจัดสรรให้กับข้าราชการผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อ 
ส่วนรวมด้านการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย ประกันคุณภาพ และงานส่วนรวมอ่ืนๆ  รวมจ านวน  45  ราย 

   3.  สรุปวงเงินและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 
   -  วงเงิน 3%           356,230.- บาท   

  -  ใช้เลื่อนเงินเดือนรวม      356,230.- บาท 
- วงเงินคงเหลือรวม              0.- บาท 

  4.  อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     มีค าสั่งให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  
2555 และได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล  I-UBU แล้ว 

/รองอธิการบดี... 
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

เพ่ือทราบ 
   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   4.2  รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  2555   
ครั้งที่ 1  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2555 วาระพิเศษ  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี  2555  
ครั้งที่ 1  ณ  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555  ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน น าเสนอภายในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน  โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพ่ิมจัดสรรให้ร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานร้อยละ 2.925  และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ 0.075 ใช้ส าหรับการปัดเศษให้แก่
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย  และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  โดยที่การท างานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของ
อธิการบดี  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงาน  ต่าง ๆ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. วงเงิน 3% ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555  ดังนี้  
 

รายการ เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ผลิตแพทย์เพิ่ม) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
จ านวนพนักงาน 329  ราย 360  ราย 
เงินเดือนรวม 5,533,230 บาท 6,137,310 บาท 
วงเงิน 3 % 165,996.90 บาท 184,119.30 บาท  

 
2.  เงินที่กันไว้ส่วนกลาง 

- ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมด้านการสอบสวนข้อเท็จจริง  
สอบสวนวินัย  ประกันคุณภาพ  และงานส่วนรวมอ่ืน ๆ  รวมจ านวน  10  ราย 
 3.  สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2555 

รายการ เงินงบประมาณ (แผ่นดิน+ผลิตแพทย์เพิ่ม) เงินรายได้(ม.+คณะ) 
วงเงิน 3 % 165,996.90 บาท 184,119.30 บาท  
ใช้เพ่ิมเงินเดือนรวม                                       155,870 บาท                     183,390     บาท 
งบประมาณเหลือ                             10,126.90 บาท                           729     บาท    
เงินรายได้ยืมวงเงิน                                          5,230 บาท  
วงเงินคงเหลือ                                    4,896.90 บาท  
 

/ดังนั้น... 
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 ดังนั้น  ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน 
งบประมาณและเงินรายได้ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ไม่เกินวงเงิน 3 % 

4.  อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีค าสั่งให้เพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี 2555  ครั้งที่ 1  ณ  วันที่  1  

เมษายน พ.ศ. 2555  และได้มีการแจ้งผลการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  เป็นรายบุคคล  โดยผ่านทาง
ระบบฐานข้อมูล  I-UBU  แล้ว   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
4.3  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 

ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง  โดยได้มอบหมายให้คณะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว 
   บัดนี้  คณะต่างๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว ตามแบบรายงานมาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทราบ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
-  แบบรายงานผลมาตรฐานภาระงานทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 
4.4  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับช้ันงาน  

ลูกจ้างประจ า 

   ตามท่ี ก.พ. ได้ก าหนดการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553  โดยจ าแนกต าแหน่งลูกจ้างประจ าเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่มงาน
สนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ  4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม  
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่  กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 
และได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการแล้ว นั้น 
 

/คณะ/หน่วยงาน… 
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  คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว  โครงการจัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่  จึงเสนอที่ประชุมทราบการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และ       การเลื่อน
ระดับชั้นงาน  จ านวน  5  ราย  ดังนี้  

1. การเปลี่ยนสายงาน (ชือ่ต าแหน่ง) และกลุ่มงาน  จ านวน  4 ราย 
ล าดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
 
1 

ส านักงานอธิการบดี 
งานกิจการนกัศึกษา 
นายยุทธนา  กวางทอง 

 
 
พนักงานท่ัวไป 

 
 
1 

 
 

15,140 

 
 
พนักงาน
การศึกษา 

 
 
2 

 
 

15,140 

 
 

20 ธันวาคม  2554 

 
 
2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ส านักงานเลขานกุาร 
นางสาวรุจิรตัน์  สิกขา 

 
 
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป 

 
 
1 

 
 

15,140 

 
 
พนักงานธุรการ 

 
 
3 

 
 

15,290 
 

 
 

29 พฤศจิกายน 2554 

 3 นายสุนัน  จรรยากรณ ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 16,030 ช่างฝีมือโรงงาน 3 16,240 15 ธันวาคม 2554 

 
4 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
นายกิตติพงษ์ มุสิกสาร 

 
พนักงานประจ า 
ห้องทดลอง 

 
1 

 
11,860 

 
ช่างเครื่องมือกล 

 
3 

 
11,930 

 
28 ธันวาคม 2554 

 

2. การเลื่อนระดับช้ันงาน  จ านวน  1 ราย 
ล าดับที ่ สังกัด/ชื่อ-สกุล ต าแหน่งเดิม ระดับ ขั้น ต าแหน่งใหม ่ ระดับ ขั้น ต้ังแต่วันที่ 

 
  
1 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเลขานกุาร 
นายวราวุฒิ  จันทร์ศิร ิ

 
 

พนักงาน        
ขับรถยนต ์

 
 
1 

 
 

16,650 

 
 

พนักงาน         
ขับรถยนต ์

 
 
2 

 
 

16,650 

 
 

15 กุมภาพันธ์ 2555 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
4.5  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

 

ด้วยส านักนายกรัฐมนตรี  ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจง 
แนวทางตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  รุ่นที่ 1 ในวันที่  15 มีนาคม  
พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  ชั้น 3  โรงแรมตรัง  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน  โดยมีการเพิ่มสิทธิการลาประเภทใหม่ รวม 2 ประเภท ได้แก่ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และเพ่ิมเติมสิทธิการลาพักผ่อน
ของข้าราชการที่ประจ าการในต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงตารางผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตและแบบใบลาท้ายระเบียบฯ ให้
สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24  มกราคม พ.ศ. 2555 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 

/รองอธิการบดี... 
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

เพ่ือทราบ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
เอกสารหมายเลข 1   สรุปหลักการและสาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ 

                ข้าราชการ  พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 2   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 3   ตารางผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต 
เอกสารหมายเลข 4   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร /แบบใบลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
    
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งการยกเลิกประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  และ        
ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.     
2554  เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยเรื่องดังกล่าวที่เหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา      
โดยประกาศดังกล่าว  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป นั้น  ซึง่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555  แล้ว   

เนื่องจากตาม ข้อ 5 และข้อ 8  แห่งข้อบังคับฯ  ให้  ก.บ.บ.  เป็นผู้ก าหนดเกี่ยวกับ 
ข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ  และข้อควรพิจารณาอ่ืน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และก าหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง  โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  โดยในทางปฏิบัติต้องประกาศ
ให้บุคลากรทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นการล่วงหน้า 

ดังนั้น  เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

/เอกสารประกอบ... 
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เอกสารประกอบการประชุม 

- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555 

- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการให้มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

2. เห็นชอบร้อยละของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบตามระดับ 
ผลการประเมนิการปฏิบัติราชการ ดังนี้  
 

ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 90 – 100 ไม่เกินร้อยละ 6 
ดีมาก 80 – 89 ไม่เกินร้อยละ 5 

ดี 70 – 79 ไม่เกินร้อยละ 4 
พอใช้ 60 – 69 ไม่เกินร้อยละ 3 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อน 
 

3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นได้แก่ข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างาน       
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายให้โครงการจัดตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที่ ยกร่างและน าเสนออีกครั้ง ท้ังนี้ คณะกรรมการ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การลาป่วยและลากิจ 
รวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ  ส่วนการก าหนดจ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาท างาน จ านวนครั้งการมาท างาน   
สาย เพื่อก าหนดผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก ให้ก าหนดเป็นเกณฑ์กลาง และให้คณะ/หน่วยงาน สามารถ
ก าหนดเพิ่มเติมได้ โดยประกาศหลักเกณฑ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบเป็นการล่วงหน้า   

4. หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เห็นชอบตามข้อ  8 
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และมอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ยกร่างและน าเสนออีกครั้ง  
เสนอตาม ก.พ.อ.เดิม ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ยกร่างและน าเสนออีกครั้ง 

5. ใหป้รับรูปแบบของประกาศเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 
 

5.2  ร่างข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนด 
ระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทท่ัวไป  
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.... 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ขอถอนเรื่อง 
 

/5.3  ขออนุมัติ… 
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5.3  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและเปิดสอบคัดเลือกพนักงาน 

มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที่ว่างลง 
   ด้วยมีอัตราข้าราชการว่างลง จ านวน 2 อัตรา คือ อัตราของ นางสุธิดา  แจ่มใส ไวท์ 
สังกัดคณะบริหารศาสตร์  และอัตราของ นายนิรันดร์  หันไชยยุงวา  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและขอ
อนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

5.3.1 คณะบริหารศาสตร์  เสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
1.1  ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จากเดิม “คุณวุฒิปริญญาเอก สาขา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์” เป็น “คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” โดยมี
เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเปิดโอกาสในการคัดเลือกบุคคล ซึ่งไม่จ ากัดเพียงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดสรรรายวิชา นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2555 ไม่ได้เน้นหนักไปทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาวิชาใดเป็นการเฉพาะเจาะจง  ทั้งนี้ 
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ แล้วในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 

1.2 ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ   
ต าแหน่งอาจารย์  ทั้งนี้ กรอบอัตราดังกล่าวไม่สามารถคงไว้เพ่ือรับโอนข้าราชการได้ เนื่องจากพ้นก าหนดเวลาการ
ด าเนินการแล้ว 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
     
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
   5.3.2  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีอัตราข้าราชการว่างลง จ านวน 1 อัตรา คืออัตรา
ของ     นายนิรันดร์  หันไชยยุงวา  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้บริหาร
อัตราก าลังข้าราชการดังกล่าว โดยการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนในด้านอัตราก าลังก่อน เนื่องจากมีจ านวน
อาจารย์  ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  ผลปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวขนิษฐา  แก้วแดง 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงินในการ
จ้างจากเงินรายได้คณะ เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน   ดังนั้น   อัตราก าลังเพ่ือทดแทนอัตราของ  
นายนิรันดร์  หันไชยยุงวา  สงักัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จึงยังคงว่างอยู่  และในปัจจุบันจ านวนนักศึกษาใน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดับ (ระดับปริญญาตรีมีจ านวนนักศึกษา 343 คน ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 37 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 17 คน และมีอาจารย์ จ านวน 17 คน)  จึงท าให้สัดส่วน
ของนักศึกษาและอาจารย์ ไม่เพียงพอตามอัตราส่วนที่สภาวิศวกรก าหนด คือ 1 : 20  

/คณะวิศวกรรมศาสตร์...   
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  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เลขที่ 306 จากเดิม “คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” เป็น “คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

2. ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใช้เงินรายได้คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า สายผู้สอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. สรุปจ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรายชื่อบุคลากรสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 

5.4  ขออนุมัติยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีส ารอง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและ 
บัญชี สังกัดคณะบริหารศาสตร์   
   ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ได้ด าเนินการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สอบผ่าน คือ นางสาวพลอยไพลิน  ตันติสกล และขึ้น
บัญชีส ารองไว้ จ านวน 1 คน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้ง นางสาวพลอยไพลิน ตันติสกล เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2553 และปัจจุบันได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555  
   คณะบริหารศาสตร์  จึงขออนุมัติยกเลิก  บัญชีส ารอง กอปรกับเพ่ือให้งานบัญชีและ
การเงินของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระยะเวลาการขึ้นบัญชีส ารองจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พิจารณา 
 
ข้อมูลประกอบการประชุม 

1. ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีส ารองการสอบคัดเลือก
บุคคล เพ่ือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 ประกาศระยะเวลาการขึ้นบัญชีส ารองเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี ดังนั้น ระยะเวลาการ
ขึ้นบัญชีส ารองจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

2. ข้อบังคับบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2554 มิได้ก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการการขึ้นบัญชีส ารองไว้  จึงอาศัยอ านาจตามบทเฉพาะกาลที่บัญญัติว่า หากยังมิได้ก าหนด
เรื่องใดไว้ ให้น ากฎหมายที่ใช้บังคับส าหรับข้าราชการ หรือกฎหมายที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับประกาศใช้มา
บังคับใช้โดยอนุโลมไปพลางก่อน  

/3. ข้อ 15… 
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3. ข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ   

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2552 “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี ยกเว้น หน่วยงานมีเหตุผลและความจ าเป็นประสงค์จะเปิด
สอบแข่งขันใหม่ให้หน่วยงานขอยกเลิกการขึ้นบัญชีต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล” 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติให้เรียกบัญชีส ารอง  หากผู้ขึ้นบัญชีส ารองปฏิเสธ 
อนุมัติให้เปิดสอบคัดเลือกใหม่ 

 
 
5.5  ขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว อัตราเดิม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 

   ตามท่ี นายจ ารัส  เชื้อทอง ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ต าแหน่งผู้ช่วยสอน คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2554 และเพ่ือให้งานของภาควิชาฯ ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่ท างานตรง
กับต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหลัก กอปรกับลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่างานที่
ได้รับมอบหมาย ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ จึงได้ขอเปลี่ยนกรอบต าแหน่งจาก ต าแหน่งผู้ช่วย
สอน เป็น ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เพ่ือที่จะรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือในสาขาที่เก่ียวข้อง
เข้าปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติตามหลักการตามที่ภาควิชาฯเสนอแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 
0529.7.2/10570 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554  (เอกสารหมายเลข 1) 

   ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงอนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตรา จาก ต าแหน่ง     
ผู้ช่วยสอน เป็น ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิระดับ ปวส. เลขทีอั่ตราเดิม เลขท่ี 461 (เอกสารหมายเลข 2) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

   1. คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตรา จาก ต าแหน่ง ผู้ช่วยสอน เป็น ต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิระดับ ปวส. เลขที่อัตราเดิม เลขที่ 461  

  2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยสอน เป็นต าแหน่งที่ไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบกับภาควิชาฯ ต้องการลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงานให้ตรงกับภาระงานที่มอบหมาย ไม่
กระทบวงเงินค่าจ้างเดิมอัตราค่าจ้างลดลง และเพ่ือให้ต าแหน่งตรงตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด จึงเห็นควรเปลี่ยนกรอบอัตราดังกล่าว 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
  1. บันทึกข้อความ ที่ศธ 0529.7.2/10570 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนชื่อ
ต าแหน่งผู้ช่วยสอนเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร โดยใช้เลขท่ีอัตราเดิม 
  2. บันทึกข้อความ ที่ศธ 0529.1.2/10721 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยน
กรอบอัตราก าลังและขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้คณะ 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอข้อมูลเหตุผลความจ าเป็น     
ผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง  โดยพิจารณาจากโครงสร้างองค์กร  ภาระงานเดิม ภาระงานใหม่เพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  และมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  ก าหนดแนวปฏิบัติหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุมัติปรับเปลี่ยนกรอบอัตราก าลัง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
   ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้บรรจุบุคลากรในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง   
คราวละ 1 ปี  เมื่อบุคลากรดังกล่าวมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งก็ลาออกเพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงท าให้คณะเกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  อีกท้ังบุคลากรสาย
วิชาการซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ต้องการการสนับสนุนจากบุคลากรสายสนับสนุน คณะได้ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดข้ึน  และเห็นว่าหากไม่รีบด าเนินการแก้ไขจะประสบปัญหารุนแรงในการขาดอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ  
ดังนั้น  เพื่อการธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
   คณะพยาบาลศาสตร์  จึงเสนอขอก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 8 อัตรา  ซึ่งเป็นต าแหน่งพื้นฐานที่ต้องมีประจ าในคณะ/ส านัก/วิทยาลัย ดังนี้ 

1. นักวิชาการศึกษา   จ านวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน 
และพัฒนานักศึกษา) 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการพัสดุ  จ านวน 1 อัตรา 
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
7. บุคลากร   จ านวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้  กรอบอัตราก าลังดังกล่าวข้างต้น ได้บรรจุอยู่ในกรอบอัตราก าลังของ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม  เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เห็นชอบให้รอกรอบอัตราก าลังที่ โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2555  หากสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ จึงเปิดสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป  

 
 
   6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งว่างมีเงินและขออนุมัติรับโอนข้าราชการ 
   ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่อง และให้น าเสนอในการประชุมคราวต่อไป   
 

/6.3 ขออนุมัต.ิ.. 
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   6.3  ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จากงบบุคลากรเป็นงบด าเนินงาน 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้คณะ/ส านัก เพ่ือด าเนินการนั้น เนื่องจากคณะ   
รัฐศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากงบบุคลากรประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
เป็นงบด าเนินการ ดังนี้ 
   1. คณะรัฐศาสตร์ มีแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
จ านวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 26,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 936,000 บาท โดยมี       
ความประสงค์ท่ีจะจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 26,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 5 เดือน 
(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2555) เป็นเงิน 260,000 บาท ดังนั้น จึงมีงบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
676,000 บาท  คณะรัฐศาสตร์ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่คณะ/วิทยาลัย ที่มีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในหมวดดังกล่าว แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น คณะรัฐศาสตร์ยังมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณคงเหลือ
หลังจากจัดสรรให้แก่คณะ/วิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
คงเหลือส่วนหนึ่งจากจัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยแล้วเป็นงบด าเนินการเพื่อใช้ในการบริหารจัดภายในคณะต่อไป 
   2. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มีแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 38,190 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 458,280 บาท เนื่องจากลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ Prof.Dr.Elivio  Bonollo ติดราชการและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ  จึงไม่สามารถเดินทางมา
ปฏิบัติราชการได้ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการ
เรียนการสอน  และลดงบรายจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินดุลในปีงบประมาณ 2555  อยู่เป็นจ านวน ถึง 1,788,227 
บาท คณะจึงใคร่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศเป็นงบ
ด าเนินงาน ค่าวัสดุ จ านวน 458,280 บาท 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จากงบบุคลากรเป็นงบด าเนินการ 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. รายละเอียดผู้มีความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.19/1521  ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 
3. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.15.1/707  ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 

 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เนื่องจากมีคณะ/ส านัก ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จึงให้ประชุม
หารือร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์  ศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบ  และคณะรัฐศาสตร์  ในการเกลี่ย
งบประมาณส าหรับการจ้าง โดยให้แต่ละคณะเสนอเหตุผลและความจ าเป็น  แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
แผนงานพิจารณา แล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง  ทั้งนี้  มอบหมายให้กอง
แผนงาน หารือส านักงบประมาณ ว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถจ้างลูกจ้างช่ัวคราวดังกล่าวข้างต้นได้  จะ
สามารถขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นงบด าเนินการไดห้รือไม่  และปีหน้าจะสามารถคงงบประมาณดังกล่าว
ไว้ส าหรับการจ้างได้หรือไม่  

/6.4 ขออนุมัติ... 
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   6.4 ขออนุมัติก าหนดชื่อต าแหน่งครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดชื่อต าแหน่งใหม่ให้สอดคล้องกับภาระ
งานที่ปฏิบัติ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดที่มีชื่อต าแหน่งไม่สอดคล้องกับต าแหน่งที่ ก.พ.อ.ก าหนด ในครั้ง
ต่อไป นั้น 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. ก.พ.อ. ได้ยุบต าแหน่งสายงานช่วยสอน (ต าแหน่งคร)ู  โดยให้เป็นต าแหน่งในกลุ่ม 
ปฏิบัติการระดับต้น เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดสายงานนี้ เพราะสายงานอื่นในกลุ่มปฏิบัติการ
ระดับต้น และกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานช่วยสอนได้ และชื่อต าแหน่งครูไปซ้ ากับ
ต าแหน่งครูในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ต่อมา ก.พ.อ. ได้ออก
ประกาศเรื่องมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งยังคงให้ยุบสาย
งานช่วยสอน (ต าแหน่งครู) แต่คงไว้เฉพาะสายงานช่วยสอน ต าแหน่งครูปฏิบัติการ เพ่ือรองรับข้าราชการที่เดิม
ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ได้รับ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
ด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งครู  เป็น ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และมอบหมายให้ปฏิบัติงานช่วยสอนในวิชาปฏิบัติการ 

2.  ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี 
ภารกิจช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ มีลักษณะเฉพาะจ าเป็นต้องเรียกชื่อต าแหน่งครูปฏิบัติการ สรุปเป็นสาระส าคัญ/
หน้าที่หลัก ดังนี้ 

2.1 ช่วยอาจารย์ประจ าวิชา ในการสอนวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ คือ  
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

2.2 จัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกในแต่ละกลุ่มเรียนของวิชา 
ปฏิบัติการ 

2.3 รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ ทั้งวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก ตลอดจนเครื่องมือ  
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกโดยแบ่งความรับผิดชอบตามความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีหน้าที่ตรวจตรา 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2.4 ให้บริการทางวิชาการตามภารกิจของภาควิชา เช่น การทดสอบวัสดุแก่หน่วยงาน 
ภายนอก การตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามสายงานวิชาชีพ 

2.5 ให้ค าปรึกษา และเป็นคณะท างานในการแข่งขันเพ่ือเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.6 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการท างานโครงการในระดับปริญญาตรี 
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

    
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าอาจก าหนดชื่อต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานช่วย
สอน หรือนักวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบว่าสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใช้ชื่อต าแหน่งอย่างไร และ
เป็นประเภทต าแหน่งใด  และให้คณะวิศวกรรมศาสตร์  พิจารณาและน าเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  13.10 น. 
 
 

                            
(นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี) 
          บุคลากร       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
8/2555   
 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


