รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 6/2550
วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมวารินชําราบ อาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
____________________________
ผูมาประชุม
1. (แทน) อธิการบดี
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. คณบดีคณะนิติศาสตร
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
6. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร
7. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
8. คณบดีคณะศิลปศาสตร
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
10. (แทน)ประธานสภาอาจารย
11. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
4. คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
5. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
6. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
7. รักษาการในตําแหนงหัวหนา
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่

รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
นายสมบัติ วอทอง
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
นางสาวพรรณณี รอดแรงบุญ
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทวีสิทธิ์
นายวรสิทธิ์ เจริญพุฒ
นายธนาตย เดโชชัยพร
นายรัชชนนท แกะมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
ศาสตราจารยประสิทธิ์ เพ็งสา
รองศาสตราจารยวิโรฒ ศรีสุโร
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
นายวันชัย ทิพยชัย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/ผูเขารวมประชุม...

-2ผูเขารวมประชุม
1. นายธีระพงษ วงศบุญ
2. นางอรุโณทัย อุนไธสง
3. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
4. นายอรรถพงศ กาวาฬ
เริ่มประชุมเวลา

บุคลากร
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงเพื่อทราบวาอธิการบดีติดภาระกิจ จึงขอใหที่
ประชุมเลือกกรรมการ จํานวน 1 ทาน เพือ่ เปนประธานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2550
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

งานบุคคล ครั้งที่ 5/2550
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการเสนอขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบรายชื่อบุคคลที่เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดชํานาญการ

จํานวน 6 ราย ดังนี้
1) นางอรอนงค งามชัด ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 3 อัตราเงินเดือน 18,640.-บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงาน
เปนการประจํา ณ งานประสานงาน- กรุงเทพฯ) ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ ระดับ 7-8
/2) นายสุรชัย...

-32) นายสุรชัย ศรีใส ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 334 อัตราเงินเดือน 17,220.-บาท สังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดเสนอ
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8
3) นางแสงรัชนี อเนกคุณวุฒิ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 343 อัตราเงินเดือน 16,190.-บาท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ระดับ 7-8
4) นางวิรตั น จันทรตรี ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
558 อัตราเงินเดือน 17,920.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชํานาญการ ระดับ 7-8
5) นายเทวิน ศรีดาโคตร ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 244 อัตราเงินเดือน 16,530.- บาท สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ไดเสนอ
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8
6) นายนรา พิมพพันธ ตําแหนงชางพิมพ 6 ระดับ 6 ชํานาญการ เลขที่ประจํา
ตําแหนง 531 อัตราเงินเดือน 16,880.-บาท สังกัดฝายผลิตและบริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ ไดเสนอผลงานเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงชางพิมพ ชํานาญการ ระดับ 7-8
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 รายงานการแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการพิจารณาผลงานของบุคคลที่ยื่นขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550
พิจารณาอนุมตั ิแลว ดังตอไปนี้
1. กรณีผาน สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการซึ่งผานการประเมินจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว จํานวน 12 ราย (ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
จํานวน 10 ราย และตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย) ดังนี้
ที่

1
2
3

สังกัด/ชื่อ-สกุล
คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชสวน
นางศรีประไพ ธรรมแสง
คณะเภสัชศาสตร
นางสาววิภาวี เสาหิน
นางสาวระวิวรรณ แกวอมตวงศ

ตําแหนง/สาขาวิชา

ระดับ

ตั้งแตวันที่

ผศ./พืชสวน

8

25 ตุลาคม 2549

รศ./เภสัชศาสตร
ผศ./เภสัชศาสตร

9
7

1 ธันวาคม 2549
15 สิงหาคม 2549

/4 นางสาวศิรพิ ร...
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ที่

4
5
6
7
8
9

10
11
12

สังกัด/ชื่อ-สกุล
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาเคมี
นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ
นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์
ภาควิชาฟสิกส
นายศุภกร ภูเกิด
นายสุพล สําราญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นายถาวร สุภาพรม
นางสาวรสสุคนธ เหลาไพบูลย
คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายสมบัติ สินธุเชาว
คณะศิลปศาสตร
นางวัชรี ศรีคํา
นางสาวเสาวดี กงเพชร

มติที่ประชุม

ตําแหนง/สาขาวิชา

ระดับ

ตั้งแตวันที่

ผศ./เคมี
ผศ./เคมี

6
7

6 กรกฎาคม 2549
6 กรกฎาคม 2549

รศ./ฟสิกส
ผศ./ฟสิกส

9
8

8 มิถุนายน 2549
8 มิถุนายน 2549

ผศ./ชีววิทยา
ผศ./จุลชีววิทยา

8
8

8 มิถุนายน 2549
26 กันยายน 2549

ผศ./วิศวกรรมอุตสาหการ

7

2 มิถุนายน 2549

ผศ./เอเชียศึกษา
ผศ./ภาษาอังกฤษ

7
7

27 เมษายน 2549
4 มกราคม 2550

รับทราบ

2. กรณีไมผานประเมิน จํานวน 4 ราย
เนื่องจากมีผูไมผานการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใน
การประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 จึงมีความเห็นวา คณะตางๆ ควรมีที่ปรึกษาที่อาจารยจะขอ
ความเห็นตางๆ เพื่อนํามาดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ การเสนอเอกสารใหถูกตองตามประเภท รูปแบบ
ดําเนินการวิจยั คุณภาพของการวิจยั และบทความทางวิชาการ รวมทั้งการเอาใจใสตรวจพิสูจนอักษร ซึ่งอาจจะนํา
แจงใหอาจารยไดรับทราบทางจุลสารมหาวิทยาลัยรวมดวยก็ได
- รายชื่อปรากฏในซองเอกสารที่จะแจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 5...
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( ก.พ.อ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามความในมาตรา 14(9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ปรากฎตามสําเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่ ึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ที่เสนอมาพรอมนี้
เนื่องจากมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให
ขอ 1 จะตองครอบคลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทตําแหนง
ขอ 2 ตองยึดมั่นในหลักการ
ขอ 3 ตองครอบคลุม
ขอ 4 การกระทําผิดจรรยาบรรณถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
ขอ 5 ใหมีองคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ขอ 6 โทษทางจรรยาบรรณ
ขอ 7 จะตองกําหนดใหชัดเจนวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดไมเปนความผิด
วินัย
ขอ 8 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแกบคุ ลากรอยาง
สม่ําเสมอ
ขอ 9 ในการกําหนดจรรยาบรรณใหสภารับฟงความคิดและขอเสนอแนะของขาราชการ

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา และจักไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1. พิจารณามอบหมายผูดาํ เนินการ ประกอบดวย
1) สภาอาจารย
2) อนุกรรมการสภาอาจารย
3) โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย
4) โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
เพื่อดําเนินการ
จัดทํารางขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณของขาราชการ
นําเสนอเกี่ยวกับองคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
โทษทางจรรยาบรรณ
การกําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องไมเปนความผิดวินัย
มาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากร
การรับฟงความคิดและขอเสนอแนะของขาราชการ
/มติที่ประชุม...

-6มติที่ประชุม
เพื่อใหการดําเนินการกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. ที่ประชุมมีมติใหโครงการจัดตั้งกองกฎหมายและโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
ดําเนินการจัดทํารางขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ โดยแยกเปนกรณีวนิ ัยและจรรยาบรรณ และให
สภาอาจารยและอนุกรรมการสภาอาจารยทําหนาที่สงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากร

5.2 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ งหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนการปรับปรุงแกไขประกาศ ก.พ.อ.ฯ เรื่องเดียวกันป 2549 เพื่อใหมีความชัดเจนและ
สมบูรณยิ่งขึ้น และในป 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดทําขอบังคับฯ และประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแจงเวียนใหคณะและผูเกี่ยวของไดถือปฏิบัติแลว
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ.ฯ 2550 โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
จึงไดจดั ทํารางขอบังคับฯ และรางประกาศฯ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาและใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
เพื่อจักไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอน
การแจงเวียนผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
1. รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดเสนอรางขอบังคับฯ ดังกลาว ตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 พิจารณาแลว
มีมติเห็นชอบในหลักการและใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และใหจัดทําประกาศ ระเบียบที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติแกผูเกีย่ วของทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ที่แนบทายนี้

/2. ประกาศเรื่อง...

-72. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
หัวขอ
ขอมูลเกี่ยวของ และขอพิจารณา
วรรค 1
วรรค 2
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4 คุณสมบัติผูขอกําหนดตําแหนง
ขอ 5 ผลการสอน กลาวถึงวิธีการ
5.1 ประเมินชั้นตนโดยผูบังคับบัญชา
5.2 โดยอนุกรรมการประเมิน
ผลการสอน โดยเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ
ทั้งนี้ ใชแนวทางในการประเมินผลการสอนตาม
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.ขอ 5 ตาม
หลักเกณฑและการยื่นเอกสารตามที่แนบทาย
ประกาศนี้

ขอ 6 กําหนดใหอนุกรรมการประเมิน
ผลการสอนฯ
ขอ 7 หลักเกณฑ ที่กําหนดเพิ่มเติม

ขอ 8 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

ขอ 9 กําหนดผูรักษาการ

- กลาวนํา
- อางขอกฎหมาย
- ชื่อเรื่องประกาศ
- วันที่ประกาศมีผลบังคับใช
- คํายอ คําจํากัดความและความหมาย
- ประกาศ ก.พ.อ. ขอ 4 – 5
- เปนสวนหนึ่งตามหลักเกณฑในประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งผูขอตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
- องคประกอบของอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ มีหนาที่
จึงตองกําหนดรายการประเมิน และแบบประเมินใหอนุกรรมการ ผูเกี่ยวของ
ดําเนินการ เชน
1. รายการประเมินผลการสอนและแบบประเมิน
2. รายการประเมินและแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
หรือเอกสารหรือสื่อการสอน
หมายเหตุ ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. 2550 จะไมผลการสอนและเอกสารประกอบขอ
2 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Readers) พิจารณา จะสงใหเฉพาะผลงานทางวิชาการ
เทานั้น
- ไมมีกําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ.2550
- สภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด และกําหนดระดับคุณภาพดวย หรือมอบหมายให
คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงเปนผูเสนอตามรางขอบังคับฯ และผาน
ความเห็นและขอเสนอแนะของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
- ผูเสนอขอกําหนดดําเนินการอยางไร
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและคณะตนสังกัดดําเนินการอยางไร
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ดําเนินการอยางไร
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดที่เกี่ยวของและขอกําหนดตางๆ ที่จะทําให
ผูดําเนินการมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนและเปนบรรทัดฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/3. ประกาศเรื่อง...

-83. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
หัวขอ
วรรค 1
วรรค 2
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4 คุณสมบัติผูขอกําหนดตําแหนง
ขอ 5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ขอ 6 รายการยื่นเอกสารผลงาน
ขอ 7 วิธีการยืน่ เรื่อง
ขอ 8 เจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอ 9 การพิจารณา

ขอ 10 สภามหาวิทยาลัย
ขอ 11 อํานาจการตีความ
เอกสารแนบทายประกาศ

ขอมูลเกี่ยวของ และขอพิจารณา
- กลาวนํา
- อางขอกฎหมาย
- ชื่อเรื่องประกาศ
- วันที่ประกาศมีผลบังคับใช
- คํายอ คําจํากัดความและความหมาย
- ตามประกาศ ก.พ.อ. ขอ 4 – 5 และสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม
5.1 ขบวนการ
- ผูเสนอขอดําเนินการอยางไร
- ผูบังคับบัญชาชั้นตนดําเนินการอยางไร
- ผูบังคับบัญชาลําดับสูงขึ้นไปดําเนินการอยางไร
- แบบฟอรมตาง ๆ และผลงานที่ตองยื่นประกอบการพิจารณา
- เจาหนาที่ผูรับเรื่องตองดําเนินการอยางไร
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและคณะตนสังกัดดําเนินการอยางไร
- คณะตนสังกัดพิจารณาอยางไร
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดําเนินการอยางไร
- ฝายเลขานุการดําเนินการอยางไร
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Reader) ดําเนินการอยางไร
- พิจารณาผลการประเมิน อนุมัติและไมอนุมัติ
- มอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาวินิจฉัยหากมี
ปญหาในการดําเนินการ
- ขั้นตอนการดําเนินการ
- แบบฟอรมตางๆ เชน
- แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
- แบบสรุปผลการประเมิน เปนตน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดที่เกี่ยวของและขอกําหนดตางๆ ที่จะทําให
ผูดําเนินการมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนและเปนบรรทัดฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/มติที่ประชุม...

-9มติที่ประชุม

เห็นชอบและมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง ดังนี้
1. รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 : ขอ 3 ใหตัดคําวา “วิทยาลัย” ออก และใหเพิ่มการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจน
รายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้ ใหสอดคลองและเปนไปตาม ก.พ.อ. กําหนด
2. ใหเพิ่มเติมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสําหรับผูขอกําหนดตําแหนงในขอ 4
ในรางประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ โดยใชขอความจากประกาศ ก.พ.อ. และใหฝายเลขานุการ ตรวจสอบรายละเอียดอื่น
ๆ ใหชัดเจนและกระชับสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. กําหนด
3. ใหนํารางขอบังคับฯ ไปทบทวน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาอีกครั้ง

4. ประกาศเรื่อง การจายคาตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ และกรรมการอื่นที่เกี่ยวกับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
หัวขอ
วรรค 1
วรรค 2
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7 อํานาจการตีความ

ขอมูลเกี่ยวของ และขอพิจารณา
- กลาวนํา
- อางขอกฎหมาย
- ชื่อเรื่องประกาศ
- วันที่ประกาศมีผลบังคับใช
- อัตราการจาย ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
- อัตราการจาย ใหคณะอนุกรรมการ
- อัตราการจาย ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ((Readers)
- การขอตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
- มอบอธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยหากมีปญ
 หาในการดําเนินการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา อัตราคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุม เพื่อจายใหแกผูเกี่ยวของ
และขอกําหนดตางๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะผลทําใหผูดําเนินการมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจน
มติที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง

ใหนํารางประกาศฯ ไปทบทวน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

/5.3 การเปลี่ยนตําแหนง...

-105.3 การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 1 ราย คือ
นางรุจิรา โชคสวัสดิ ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 134 อัตราเงินเดือน
18,000.- บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร โดยขออนุมตั ิเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
ระดับ 5 อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตัง้ แตวนั ที่ 4 มกราคม 2550
ทั้งนี้ เปนการดําเนินการกอนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549
ขอมูลเบื้องตน
1. บรรจุเขารับราชการ สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2 ตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 3
มกราคม 2538
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 ตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2540
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2540 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม
2544
- ตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5 ตั้งแตวนั ที่ 24 สิงหาคม 2544 - ปจจุบัน
รวมอายุราชการ 14 ป 4 เดือน (นับถึง 3 พฤษภาคม 2550)
2. คุณวุฒกิ ารศึกษาของ นางรุจริ า โชคสวัสดิ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) บริหารธุรกิจ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง สามารถพิจารณาไดจาก
1) หลักเกณฑ ก.ม.
หลักเกณฑ ก.ม.
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง
ตําแหนงวางมีเงิน และตําแหนงวางไมมีเงิน
2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองคุณวุฒิของผูครอง
ตําแหนงจะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ที่จะขอเปลี่ยนดวย

ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน
1. ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปนตําแหนงที่มี
คนครอง
2. เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับลักษณะ
งานที่ นางรุจิรา โชคสวัสดิ์ ปฏิบัติงานอยูแลว และเพื่อ
รองรับตอปริมาณและภาระงานดานงานบริหารงานทั่วไป
ที่เพิ่มมากขึ้นของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
3. คุณวุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงเจาหนาที่บุคคล

/2) มติ อ.ก.ม....

-112) มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538
มติ อ.ก.ม.
1. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานการเงินและบัญชี
และสายงานพัสดุ
2. ผูขอเปลี่ยนตําแหนงตองดํารงตําแหนงที่ครองอยูใน
ปจจุบันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแลว ไมนอยกวา 5 ป

ขอมูลสวนบุคคล
1. เปนการเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงใน
สายงานบริหารงานทั่วไป
2. นางรุจิรา โชคสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงพนักงานธุรการ
ในสังกัดงานสารบรรณ สํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มาแลวจํานวน 14 ป

3) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2548 และ ครั้งที่ 9/2548 และการดําเนินการของหนวยงาน
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1. การเปลี่ยนตําแหนงที่มิใชนักวิชาการเงินและบัญชี หรือ
นักวิชาการพัสดุ ผูที่ขอเปลี่ยนตําแหนงจะตองมีเวลา
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนไมนอย
กวา 1 ป และใหพิจารณามติหรือหลักเกณฑอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของดวย
2. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ของหนวยงาน
3. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากสํานักงาน
อธิการบดีรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได
4. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง

มติที่ประชุม

การดําเนินการของหนวยงาน
1. การเปลี่ยนตําแหนงของ นางรุจิรา โชคสวัสดิ์
เปนการเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 ป

2. คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการ ตามหลักเกณฑ /
ขั้นตอน โดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน และ
ผูบังคับบัญชา หนวยงาน
3. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง
โดยมีกรรมการจาก สํานักงานอธิการบดี รวม 1 คน
และจากคณะวิศวกรรมศาสตร 3 คน

4. โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัย
พรอมรายงานผลการประเมินและมีความเห็นของกรรมการ
ทุกทาน
-

อนุมัติ

5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
ดวย นายโสภณ บุญลือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 600 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร โอนไปรับ
ราชการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550
/คณะวิทยาศาสตร...

-12คณะวิทยาศาสตร พิจารณาแลว เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามภารกิจของคณะ จึง
ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปริญญาเอก สาขา Applied Biosciences” เปน “ปริญญาโท วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือ สิ่งแวดลอม”
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2550
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2550 ไดมีมติใหปรับองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
จากเดิม “แทนคณบดี ผูอํานวยการ หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาและรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่จัดตั้งโดยขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยดวย จํานวน 5 คน เปน
กรรมการ และมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป”
เปน “คณบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทารวมถึงหัวหนาหนวยงานที่จดั ตั้งโดยขอบังคับสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการ” และ
จากเดิม “ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนผูชวยเลขานุการ”
เปน “ ผูอํานวยการกองที่อธิการบดีมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ”
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามสําเนาขอบังคับที่แนบ
ทายนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 ผลการพิจารณําตําแหนงชํานาญการ

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่ นางกรชนก แกนคํา
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 557 ขั้น 19,400.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร ซึ่งยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น
/บัดนี้ กรรมการ…

-13บัดนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒทิ ั้ง 3 ทาน ไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวเรียบรอย
แลว ปรากฏวา คะแนนในสวนที่แสดงถึงความเปนผูชํานาญการไมผา นตามหลักเกณฑ ก.ม.กําหนด และ
อธิการบดีใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา (รายละเอียดผลการพิจารณา แบบสรุปผลการ
ประเมิน ความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
1. สงเรื่องคืนผูขอ ทั้งนี้ ผูข อสามารถยื่นเรื่องใหมไดหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมีความเห็นวา ไมผานการประเมิน หรือ
2. แตงตั้งกรรมการพิจารณาผลงานเพิ่มเติม : หาก อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว
เห็นวา ผลการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ มชดั เจนหรือไมสอดคลองกัน (อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 13
มิถุนายน 2545)
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปผลการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิพรอมขอเสนอแนะ
- ขอมูลประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามแนวทางที่ 1 คือ สงเรื่องคืนผูขอ ทั้งนี้ ผูขอสามารถ
ยื่นเรื่องใหมไดหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมีความเห็นวา ไมผานการประเมิน เพื่อใหมี
มาตรฐานผลงานมีคุณภาพแสดงถึงความเปนผูชํานาญการ จึงใหถือปฏิบัตติ ามเกณฑ ก.ม. กําหนดโดยเครงครัด
และตามที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ใหยกเลิกมติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2545 วันที่
13 มิถุนายน 2545 กรณีกําหนดใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พิ่มเติม เมื่อความเห็นของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานแรกไมสอดคลองกันและคะแนนของผลงานในบางรายการต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
6.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ดวย ก.พ.อ. มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ไดกาํ หนดแนวทางในการปฏิบัติ
เพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (อยูในระหวางเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
/2. การพิจารณาผลงาน...

-142. การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Readers) ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพอยูใน
เกณฑ หรือ ไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไม
กําหนดใหมีการประชุมก็ได
3. ประกาศฉบับนี้ ใหใชบงั คับกับการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาอยูในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
4. ประกาศนี้ ใหใชบังคับเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันถัดจากวันทีป่ ระกาศในราช
กิจจานุเบกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนพื้นฐานใหเทียบเคียงกับเงินเดือนขาราชการ และกําหนดเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแทงอัตราคาตอบแทนเทียบเคียงขาราชการ เชน การประเมิน การเลื่อนแทงคาตอบแทน เนื่องจากอัตรา
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยในปจจุบัน มีขอจํากัด คือ
1. อัตราคาตอบแทนสูงสุดมิไดกําหนดไว ทําใหพนักงานทีม่ ีอายุราชการมาก อาจ
ไดรับคาตอบแทนพื้นฐานสูงมาก จนเปนภาระแกทางมหาวิทยาลัยในอนาคต
2. สวัสดิการที่ไดรับจะคงที่ตลอดอายุการทํางาน แตหากขึ้นตามเงินเดือนฐาน (0.7
และ 0.5) จะเปนภาระมหาวิทยาลัย เนื่องจากอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนอยูใ นระดับ รอยละ 3.7 - 4.0
3. การเทียบอายุการทํางานเพือ่ ใหไดสิทธิ์การยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ หรือขอ
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นตองอาศัยคํานวณอัตราคาตอบแทนพื้นฐาน โดยเทียบเปนอายุการทํางาน
4. คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงวิชาการ คาตอบแทนพิเศษซึ่งนอกเหนือจาก
คาจางถูกกําหนดเปนระยะเวลา มิไดกําหนดตามอัตราคาตอบแทนพืน้ ฐาน ในบางกรณีไมเปนธรรมกับพนักงาน
มติที่ประชุม

เห็นควรใหนํากลับไปทบทวน และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
/ปดประชุมเวลา...

-15ปดประชุมเวลา

12.00 น.

.............................................
นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

...................................................
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 7/2550

………………………………………..
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

