รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 10/2550
วันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
2. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
4. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสายันต แสงสุวรรณ
5. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
นางสุธิดา แจมใส ไวท
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทวีสิทธิ์
7. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ
8. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
นายติ๊ก แสนบุญ
9. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ นายสงา ทับทิมหิน
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
11. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
12. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายประจักษ จันทรตรี
13. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูรวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
2. นางอรุโณทัย อุนไธสง
3. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
4. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
5. นายอรรถพงศ กาวาฬ
6. นางสาวสิริรัตน วงษทอง

นายสุภชัย หาทองคํา
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน
บุคลากร 6 ระดับ 6
นิติกร
บุคลากร
/5. นางสาวฐิติยาภรณ …

-27. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
8. นายเทอดทูล มั่นคง
9. นายนราธิป อาษารักษ
10. นางรัชฐา ราตรี

นิติกร
ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 ระดับ 4
นิติกร
บุคลากร

เปดประชุมเวลา

09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2550

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรอง

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การปรับเพิ่มคาตอบแทนบุคลากรเงินรายได
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2550 ในวันอังคารที่ 2
ตุลาคม 2550 เรื่อง การปรับอัตราคาจางพนักงานและลูกจางชั่วคราว กรณี การปรับเพิ่มคาตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (Salary Base) และเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ าง
จากงบประมาณเงินรายได ตามมติคณะรัฐมนตรี สําหรับคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ มอบหมายให
กองแผนงาน แจงเวียนคณะ/หนวยงานทราบถึงหลักเกณฑการจายคาตอบแทน และให คณะ/หนวยงาน
ประมาณการงบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินการดังกลาวแลวแจงกองแผนงาน เพื่อรวบรวมและนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวตอไป
กองแผนงาน จึงไดขอความอนุเคราะห คณะ/หนวยงาน ประมาณการงบประมาณที่
ใชในการดําเนินการปรับเพิ่มเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจาก
งบประมาณเงินรายได
บัดนี้ คณะ/หนวยงาน ประมาณการงบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินการปรับเพิ่มเงิน
คาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2)
/ทั้งนี้ คณะ...

-3ทั้งนี้ คณะ/สํานัก สวนใหญไดประมาณการรายจายคาใชจายดังกลาวไวในแผนการใชจายงบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ คณะ/สํานัก แลวคงเหลือคณะเภสัชศาสตร คณะเกษตรศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรที่มิไดตั้งประมาณการรายจาย เพื่อการดังกลาวไว และมีความจําเปนที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน จึงเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล พิจารณาการปรับเพิ่มเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือการครองชีพ ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางจากงบประมาณเงินรายได
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปประมาณการงบประมาณการปรับคาจางและเงินคาตอบแทนเพื่อชวยเหลือ
การครองชีพพนักงานเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. รายละเอียดประมาณการงบประมาณการปรับคาจางและเงินคาตอบแทนเพื่อ
ชวยเหลือการครองชีพพนักงานเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม
มอบหมายใหกองแผนงานและโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จัดทําโครงสรางอัตรา
คาจางพนักงานและการเพิ่มคาจาง แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมประจําเดือน
มกราคม 2551 โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการ ทั้งนี้ คณบดีคณะศิลปศาสตร เสนอ
รูปแบบคาจางใหม โดยใหรวมคาจาง (Salary Base) และคาสวัสดิการเขาดวยกัน
3.2 รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร , คณะนิติศาสตร , คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ , วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข
สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ไดเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร , คณะนิติศาสตร , คณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ไดมอบหมายให โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
ดําเนินการแกไขรางประกาศดังกลาวขางตน โดยไมขดั หรือแยงกับพระราชบัญญัติ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัย
และเมื่อแกไขแลวใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมคราวตอไปนั้น
โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย ไดแกไขรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีทั้ง 4 คณะใหม โดยแตกตางจากรางเดิม ซึ่งมีหลักการ คือ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กําหนดใหคณะ สํานัก ที่
/จัดตั้งขึ้น...

-4จัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับสภามหาวิทยาลัย ซึง่ ดําเนินการโดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนั้น มีฐานะเปน
สวนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยกฎหมายดังกลาวกําหนดใหหวั หนาสวนงานภายในที่จดั ตั้งขึ้น
โดยขอบังคับนั้นมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับหัวหนาสวนราชการระดับคณะ สํานัก ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราช กฤษฎีกาทุกประการ (ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว) เชน คณบดีคณะนิติศาสตร อันเปนหัวหนา
สวนงานภายในสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับ มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
อันเปนหัวหนาสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
เมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดให คณบดีในคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับนั้นมี
สิทธิและหนาที่เชนเดียวกับคณบดีในคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาทุกประการ ดังนั้น เพื่อใหการสรรหา
และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีในคณะทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับกับคณบดีในคณะทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
เปนไปโดยมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรนําหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีในคณะที่จดั ตั้งขึน้ โดย
พระราชกฤษฎีกามาใชบังคับกับคณบดีในคณะทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยขอบังคับดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกันและเปนแนวปฏิบัตเิ ดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุม
1. รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร , คณะนิติศาสตร , คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2540
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติ การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร คณะนิติศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สวนรางประกาศฯ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ใหแกไขและเพิ่มเติม โดยใหแกไข
องคประกอบในรางประกาศฯ คณะศิลปประยุกต ฯ ตามรางประกาศของทั้ง 3 หนวยงานขางตน และใหนํา
ขอ 3 ไปไวในบทเฉพาะกาล โดยกําหนดใหใชเฉพาะการสรรหาครั้งแรกเทานั้น
/3.3 การตรวจสอบ...

-53.3 การตรวจสอบคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส
สืบเนื่องจาก โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดเสนอเรื่องการพิจารณาคุณวุฒิของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพิจารณาแลว
วา คุณวุฒิจาก University of The Philippines เฉพาะวิทยาเขต Los Banos เปนคุณวุฒิตางประเทศที่เทียบได
เทากับคุณวุฒขิ องไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับวิทยา
เขตอื่นและสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น พิจารณาใหต่ํากวาคุณวุฒไิ ทย และบุคคลใดที่พจิ ารณาแลววาคุณวุฒิไม
เทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใชบังคับในขณะนั้น ผูนั้นถือวาขาด
คุณสมบัติในการเปนอาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาวิทยาพนธในหลักสูตรระดับปริญญาโท
และขาดคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แตทั้งนี้ อาจใชคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ไดแกตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 มีมติให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
ตรวจสอบคุณวุฒิกับ สกอ. เปนราย ๆ และใหหลักสูตรตาง ๆ พิจารณาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส เพื่อทําหนาที่เปนประธานหลักสูตร อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส จํานวน 2 ราย ที่ไดรับคุณวุฒิ Doctor of Public Administration
จาก University of Northern Philippines คุณวุฒิ Master of Science in Crop Science (Agronomy) และ
Doctor of Philosophy in Crop Science (Agronomy) จาก Central Luzon State University ซึ่ง สกอ. ได
พิจารณาแลวจึงเรียนใหทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1. คุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาขางตน คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาวาเปน
คุณวุฒิตางประเทศที่เทียบไดต่ํากวาคุณวุฒิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับ
ใชในขณะนั้น ถือไดวาผูไดรับคุณวุฒินนั้ ๆ มีศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญาที่ไดรับในบริบทของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส แตไมเทากับคุณวุฒิภายในประเทศหรือคุณวุฒิของตางประเทศที่เทียบไดเทากับคุณวุฒิของไทยตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใชในขณะนัน้ กรณีเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหไดรับอัตราเงินเดือนต่ํากวาคุณวุฒภิ ายในประเทศ 2 ขั้น (ไมสูงกวาอันดับ ท.5
ขั้น 11,470 บาท)

/2. คณะอนุกรรมการ...

-62. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ ไดพจิ ารณาคุณวุฒขิ างตนแลว มีมติวาเปน
คุณวุฒิตางประเทศที่เทียบไดต่ํากวาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2542 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
3. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2550 ไดใหความเห็นวา การไดรับการรับรองวิทยฐานะจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศอาจไมมีความสัมพันธกับคุณวุฒิที่ไดรับวาจะสามารถเทียบไดเทากันหรือต่ํากวา
คุณวุฒใิ นระดับเดียวกันของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทีบ่ ังคับใชในขณะนั้น
4. การมอบหมายใหบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจําหลักสูตรใดซึ่งเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา จะถือวามีผล
หลังจากสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรนั้นแลว กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ราย หากไดรับ
มอบหมายใหประจําหลักสูตรใดกอนวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ก็สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอน ใน
หลักสูตรนั้นได ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550
ขอมูลประกอบการประชุม
1. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2549
2. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2550
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ เนื่องจากการวินิจฉัยคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจาก
สาธารณรัฐฟลิปปนสเปนกรณีซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาทางกฎหมาย ยังไมยตุ ิ จึงขอใหรอฟงผลการ
ดําเนินการและกรณีการดําเนินการหลังวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ขอใหคณะดําเนินการตามมติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.4 การกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 ในวันอังคารที่
2 ตุลาคม 2550 ไดพิจารณาเรื่องการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบอัตราลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภท
/งบบุคลากร...

-7งบบุคลากร รายการคาจางชัว่ คราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และขอให คณะ/หนวยงาน ยืนยันการ
จางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการคาจางชั่วคราว ตอกองแผนงานภายใน
สิ้นเดือนตุลาคม 2550 ทั้งนี้ สําหรับคณะวิชาที่ไดรับการจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางลูกจาง
ชั่วคราว แตไมสามารถสรรหาบุคคลเพื่อทําการจางได ขอใหเสนอเรือ่ งตอกองแผนงาน เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราและงบประมาณเพือ่ การจางใหแก คณะวิชา
ที่มีความจําเปนตองใชอัตราลูกจางชั่วคราวเพื่อการจัดการเรียนการสอนตอไป
กองแผนงาน จึงใครขอให คณะ/หนวยงาน ยืนยันการจางลูกจางชั่วคราวจากกรอบ
อัตราลูกจางชั่วคราวที่ไดรับจัดสรร อีกทั้งยืนยันความตองการกรอบลูกจางชั่วคราวของคณะวิชาที่ไมไดรับ
จัดสรรกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว รวมทัง้ คณะวิชาที่ตอ งการกรอบลูกจางชั่วคราวเพิ่ม
บัดนี้ คณะ/หนวยงาน ไดยนื ยันการจางลูกจางชั่วคราวจากกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว
ที่ไดรับจัดสรร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1) สําหรับ คณะวิชาที่ไมไดรับจัดสรรกรอบ
อัตราลูกจางชั่วคราวในเบื้องตน ไดยืนยันความตองการขอรับการจัดสรรกรอบลูกจางชั่วคราว (คณะ
วิศวกรรมศาสตร และคณะรัฐศาสตร) รวมทั้งคณะวิชาที่ตองการกรอบลูกจางชั่วคราวเพิ่ม (คณะศิลปศาสตร
และคณะเภสัชศาสตร) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 2)
กองแผนงาน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาจัดสรร
กรอบอัตราและงบประมาณเพื่อการจางใหแก คณะวิชาที่มีความจําเปนตองใชอัตราลูกจางชั่วคราว
เอกสารประกอบการประชุม
1. แผนการจางลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการ
คาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะวิชาตาง ๆ ทีไ่ ดรับจัดสรรกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว
2. ความตองการลูกจางชั่วคราวของ คณะวิชาที่ไมไดรับการจัดสรรกรอบอัตรา
ลูกจางชั่วคราว และคณะวิชาที่ตองการเพิ่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

อนุมัติตามที่เสนอ อัตราวางของสํานักงานอธิการบดีมอบใหคณะเภสัชศาสตร

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ได
รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินแลวใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 1 ราย
กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ และไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป จึงไดเลื่อนระดับสูง
ขึ้นอีก 1 ระดับ
/ลําดับที่ 1 นายสุรชัย...
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ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
สํานักงานอธิการบดี
งานประชาสัมพันธ
นายสุรชัย ศรีใส

มติที่ประชุม

ตําแหนง

ระดับ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

7

ขั้น

18,180.-

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

8

18,180.-

หมายเหตุ

- ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550

รับทราบ

4.2 ชี้แจงการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหนง
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบในการเปลี่ยนตําแหนงของ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ขอเปลี่ยนตําแหนงกอนและหลังมติประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ดังนี้
1. ขาราชการที่ดําเนินการกอนมติที่ประชุม จํานวน 2 ราย คือ
1) โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 1 ราย คือ นางศิมาพร กาเผือกงาม ตําแหนง
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 5 ระดับ 5 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน เลขที่
ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2550 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 มีมติรับทราบผลการประเมินเปลี่ยนตําแหนง และขอใหชะลอ
การเปลี่ยนตําแหนงไวกอนจนกวามหาวิทยาลัยจะกําหนดกรอบอัตรากําลังและโครงสรางมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ
2) กองบริการการศึกษา ขออนุมัติเปลี่ยนราย นางสาวศศิธร พันธุคํา จากตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้
ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงพรอมทั้งไดดําเนินการประเมินเปลีย่ นตําแหนง
ของบุคคลดังกลาวแลว คณะกรรมการประเมินมีมติใหแกไขเอกสารและสงเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งการดําเนินการ
อยูในระหวางการสงผลการประเมิน และจะไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในครั้งตอไป
/2. ขาราชการ...

-9-

2. ขาราชการ พนักงาน ที่ดําเนินการหลังมติที่ประชุม จํานวน 11 ราย ดังนี้
ลําดับที่
คณะ/หนวยงาน
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
1

2

3

4

คณะศิลปศาสตร
-บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.9.1/8540
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการราย นางปาณฑรา ศิริทวี
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 5 ระดับ 5
สํานักงานอธิการบดี
งานสารบรรณ กองกลาง
-บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.2.1/2364
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย นางคําเพียร มีสวัสดิ์
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 5 ระดับ 5
กองคลัง
-บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.3/3307
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวกิจรัดดา
เหมะนัค จากตําแหนงพนักงานการเงิน
และบัญชี เปนตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี
งานวิเทศสัมพันธ
-บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.5.1/487
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวรมัน
ชื่นพิมาย จากตําแหนงพนักงานธุรการ
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป

หมายเหตุ

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
- อยูระหวางการวิเคราะห
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
กองแผนงาน
นางปาณฑรา ศิริทวี ตามบันทึกขอความ
ที่ ศธ 0529.2.3/3202 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2549

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นางคําเพียร มีสวัสดิ์ ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3203 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2549

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3204 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2549

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นายวรมัน ชื่นพิมาย ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3205 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2549

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

/ลําดับที่ 5 ...

- 10 ลําดับที่

5

6

7

8

คณะ/หนวยงาน
สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา
-บันทึกขอความที่ ศธ 0529.4/962
ลงวันที่ 21 กันยายน 2549 เรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางภัทรวดี
บุญไพโรจน จากตําแหนงคนงาน
เปนตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1
ระดับ 1
งานสารบรรณ กองกลาง
-บันทึกขอความ ศธ 0529.2.1/2234
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย นางสาวมัณฑนา
เจือบุญ จากตําแหนงเจาหนาที่บุคคล 6
ระดับ 6 เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
-บันทึกขอความ ศธ 0529.2.1/2234
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย นางสาวลภัส ยิ่งยืน
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 4 ระดับ 4
คณะศิลปศาสตร
-บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.9.1/413
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
ราย นางละอองดาว ศรีดาโคตร
จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5
ระดับ 5 เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5

โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่

หมายเหตุ

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นางภัทรวดี บุญไพโรจน ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3229 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2549

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/3424 ลงวันที่
22 ธันวาคม 2549

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

- อยูระหวางการวิเคราะห
- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
กองแผนงาน
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นางสาวลภัส ยิ่งยืน ตามบันทึกขอความ
ที่ ศธ 0529.2.3/1531 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2550

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นางละอองดาว ศรีดาโคตร ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/1512 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2550

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

/ลําดับที่ 9...

- 11 ลําดับที่
9

10

11

คณะ/หนวยงาน
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
-บันทึกขอความ ศธ 0529.12/1179
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย นางสาวอังคณา
ปญญา จากตําแหนงพนักงาน
คอมพิวเตอร 5 ระดับ 5 เปนตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 ระดับ 5
สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
-บันทึกขอความ ศธ 0529.12/1179
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ ราย นายวิชิต คำพิภาค
จากตําแหนงพนักงานคอมพิวเตอร 5
ระดับ 5 เปนตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร 5 ระดับ 5
สํานักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
-บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/2203
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่องขอ
อนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
ราย นายชํานาญ รอดภัย
จากตําแหนงพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 4 ระดับ 4

โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่

หมายเหตุ

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นางสาวอังคณา ปญญา ตามบันทึก
ขอความ ที่ ศธ 0529.2.3/1878 ลงวันที่
5 กันยายน 2550

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

- เสนอเรื่อง และบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ราย
นายวิชิต คำพิภาค ตามบันทึกขอความ
ที่ ศธ 0529.2.3/1878 ลงวันที่ 5
กันยายน 2550

- อยูระหวางการวิเคราะห
กรอบอัตรากําลังของ
กองแผนงาน

- อยูระหวางการดําเนินการนําเสนอ
ผูบังคับบัญา เพื่อจัดทําบันทึกขอความถึง
กองแผนงาน เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง

-

มติที่ประชุม
บุคลากรรายใดที่ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงกอนมีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอน สวนรายใดขออนุมตั ิเปลี่ยนตําแหนงภายหลังมีมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตองชะลอจนกวาการจัดทําโครงสรางกรอบอัตรากําลังจะแลวเสร็จ และในสวน
ลําดับที่ 4 และ 5 ใหดําเนินการเปลี่ยนสัญญาจางตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2549

/4.3 การจาง...

- 12 4.3 การจางพนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชเงินรายได จํานวน 3 ราย ตามรายละเอียดแนบทายนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,320.-

5,446.-

3 กันยายน 2550 - 30 กันยายน 2550

61

7,630.-

3,180.-

1 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2550

356

9,320.-

5,446.-

1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

เลขที่

เดือนละ

อาจารย

355

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

คอม พิวเตอร

ตําแหนง

คณะศิลปศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
1

นายเชาวนันท ทะนอก

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
2

นายสายชล จันผกา

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี จังหวัดมุกดาหาร
3

นายชุมพร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลินหะตระกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การดําเนินการตามหลักเกณฑ ก.พ.อ.
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาการดําเนินการตาม
หลักเกณฑ ก.พ.อ.กรณีเลื่อนและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ
และเชี่ยวชาญเฉพาะ (เดิมสาย ข/ค) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งไดนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2550 ขออนุมัติตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย ตองดําเนินการออกขอบังคับและประกาศหลักเกณฑและวิธีการในทางปฏิบัติ
/เมื่อวันที่...

- 13 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ไดเรียนเชิญที่ปรึกษาโอภาส เขียววิชัย จาก สกอ. มา
ใหคําแนะนําปรึกษา แนวทางในการดําเนินการตามหลักเกณฑ ก.พ.อ. จึงใหแนวทางปฏิบัติชวงหลังวันที่
ก.พ.อ.มีผลบังคับใชและระหวางรอมหาวิทยาลัยประกาศใชหลักเกณฑใหม (ประมาณเดือนมกราคม 2551)
ซึ่งภายหลัง ก.พ.อ.มีผลบังคับใช ไดมีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงกรณีประสบการณ และตําแหนงชํานาญ
การ ซึ่งไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมเทานั้น เพื่อไมใหขัดหรือแยงหลักเกณฑ ก.พ.อ. กอปรกับ
ไดรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาโอภาส เขียววิชยั วา ใหดาํ เนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมพรอมหลักเกณฑ
ใหมในสวนทีเ่ พิ่มเติม
ดังนั้น จึงใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบดําเนินการในสวนที่เพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑใหม ดังนี้
1. ตําแหนงประสบการณ ระดับ 4 และระดับ 5 เห็นควร ดําเนินการ
1.1 กําหนดใหดําเนินการตามกรอบเดิมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปวช.หรือเทียบเทา เลื่อนไดสูงสุดระดับ 4 และระดับ 5
- กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปวส.หรือเทียบเทา เลื่อนไดสูงสุดระดับ 5
1.2 ปรับหัวขอรายการประเมินใหสอดคลองตรงกับ ก.พ.อ.กําหนด
เฉพาะรายการประเมิน (เอกสารหมายเลข 2)
1.3 สําหรับรายที่ดาํ เนินการแลว จํานวน 1 ราย ขออนุมัติประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการเดิม (เอกสารหมายเลข 1)
1.4 สําหรับรายตอ ๆ ไป ใหดําเนินการ ดังนี้
1. ผลงานตามที่ อ.ก.ม.ครั้งที่ 9/2543 กําหนดไวเดิม
2. แบบประเมินบุคคลและผลงาน ใหปรับปรุงแบบประเมินสวนที่ 4 กําหนดหัวขอ
ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ก.พ.อ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ
2. การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงชํานาญการ เห็นควร ดําเนินการ
1.1 กําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ เชี่ยวชาญตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไวแลว

(เอกสารหมายเลข 3)
1.2 ใหประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามเกณฑ ก.พ.อ.
ดังนี้
2.2.1 กรณีผูขอสังกัดคณะ
- ใหคณะกรรมการประจําคณะ เปนผูประเมิน
/2.2.2 กรณี...
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2.2.2 กรณีผูขอสังกัดสํานักงานอธิการบดี / สํานักวิทยบริการ /สํานักคอมฯ
- ใหผบู ังคับบัญชาสูงสุด และรองอธิการบดีที่อธิการบดีแตงตั้งเปน
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เปนผูประเมิน
1.3 แบบประเมินคุณลักษณะฯ นําเสนอ 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 กําหนดระดับการประเมิน (เอกสารหมายเลข 4)
รูปแบบที่ 2 ไมกําหนดระดับการประเมิน
2.4 การประเมินคุณลักษณะฯ กรณีผูขอยืน่ เรื่องหลังวันทีป่ ระกาศ ก.พ.อ.มีผลบังคับใช
ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 2550 (ตามเอกสารหมายเลข 1) และไปจนกวามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามขอ 2.3 ที่ ก.บ.บ.เห็นชอบแลว
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1
ขอมูลการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงและผูยื่นขออยูระหวางดําเนินการฯ
เอกสารหมายเลข 2
รางแบบประเมินผลงาน กรณีตําแหนงประสบการณ
เอกสารหมายเลข 3
บัญชีรายชื่อตําแหนงทีไ่ ดรับอนุมัติกรอบจาก ก.ม.และสภาฯไวเดิม
เอกสารหมายเลข 4
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง กรณีตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชีย่ วชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เสนอ สําหรับแบบประเมินคุณลักษณะเห็นชอบตามแบบที่ 2 และให
เพิ่มเติมสรุปความเห็นทายแบบประเมิน เปน 2 ระดับ คือ เหมาะสมและไมเหมาะสม ซึ่งแบบประเมิน
ดังกลาวใหใชสําหรับผูที่ยื่นเรื่องหลังวันทีป่ ระกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ตัง้ แตวนั ที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ไป
จนกวามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑใหมแลวเสร็จ
5.2 การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประสบการณ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2550 โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ไดเสนอขอมูลการเลื่อนระดับขาราชการ ราย นายธนพัต วิสาพล
จากตําแหนงผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4 ระดับ 4 เลื่อนเปนตําแหนงผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5 ระดับ 5 ตาม
ระเบียบวาระที่ 4.2 นั้น เนือ่ งจากการดําเนินการคลาดเคลื่อน กรณีเลือ่ นระดับดังกลาวเปนการกําหนดตําแหนง
และเลื่อนขาราชการใหดาํ รงตําแหนงประสบการณ ตองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่จึงขออนุมัตถิ อนเรื่องและนําเสนอเรื่องใหมในครั้งนี้
/คณะเภสัชศาสตร...

- 15 คณะเภสัชศาสตร ขออนุมตั ิกําหนดตําแหนงและเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ จํานวน 1 ราย คือ นายธนพัต วิสาพล ตําแหนงผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4
ระดับ 4 เลขที่ประจําตําแหนง 562 อัตรา 12,350 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร เลื่อน
ขึ้นใหดํารงตําแหนงผูป ฏิบตั งิ านวิทยาศาสตร 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 12,880 บาท ตําแหนงเลขที่และ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2550
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. เนื่องจากผูข อรับการประเมินยื่นเรื่องหลังวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช คือ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 และเพื่อมิใหขัดหรือแยงหลักเกณฑ ก.พ.อ. ซึ่งโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ได
ตรวจสอบแลว หัวขอเดิมทีก่ ําหนด ดังนี้
1.1 เดิมกําหนดผลงาน คือ คูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งมิไดกําหนดรายการประเมินไว
ใหมตามหลักเกณฑ ก.พ.อ. กําหนดรายการประเมินผลงานไว 5 ขอ คือ
1) ขอบเขตของผลงาน
2) คุณภาพของผลงาน
3) ความยุง ยากซับซอนของงาน
4) ประโยชนของผลงาน
5) ความรูค วามชํานาญงานและประสบการณ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประเมินสวนที่ 3 ตามเกณฑ ก.พ.อ.
2. การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประสบการณ เห็นควร ดําเนินการ
2.1 กําหนดตําแหนงระดับประสบการณตามที่กําหนดไวเดิม
2.2 การประเมินผลงาน กําหนดรายการประเมินผลงานเพิ่มเติมตามเกณฑ ก.พ.อ.
กรณีผูขอยื่นเรือ่ งหลังวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 2 กุมภาพันธ 2550 และไปจนกวา
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เห็นชอบแลวตามระเบียบวาระที่ 5.1
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ
/รางขอบังคับ…
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ไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. ......
สืบเนื่องจากทีพ่ ระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 ประกาศและมีผลบังคับใช ตามมาตรา 9 วรรคสอง กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจ
กําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการหรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยถือวาเปนการปฏิบัตหิ นาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
และเงินอืน่ ในระหวางลาได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และเมื่อวันที่ 7
กันยายน 2550 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสัมมนาหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาในเรื่อง “ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพิม่ เติม” วาหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
และสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 ขอ 18 กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดหรือสงเสริมใหมีระบบและ
วิธีการพัฒนาพนักงานตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งสรางโอกาสใหเกิดความหลากหลายทางความคิด
โดยเฉพาะจากแหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสงเสริมและพัฒนาพนักงาน โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อเปนการพัฒนาพนักงานสาย
วิชาการ ในลักษณะไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จึงควรออกประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย
การใหพนักงานไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเชนเดียวกับขาราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับ ดังนี้
1. รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ.....
2. รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหพนักงานไปปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ.....
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
1. ใหรวมกฎหมายสองฉบับเปนกฎหมายฉบับเดียว
2. การใหไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ “คราวตอไป” ในขอ 5 (2)
และ (3) ในรางขอบังคับฯ และ ในขอ 6 (2) และ (3) ในรางประกาศฯ ขอใหระบุ
ใหชัดเจนวาเปนการไปครั้งทีเ่ ทาไหร เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตีความ
/3. ขอใหแกไข...

- 17 3. ขอใหแกไขขอความ ในขอ 6 (3) ของรางขอบังคับฯ และ ขอ 7 (3) ของราง
ประกาศฯ
จาก ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจําของคณะ ....ฯลฯ......
เปน ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการของคณะ ....ฯลฯ......
4. ขอใหพิจารณารายละเอียดในการรายงานผลงานเมื่อโครงการสําเร็จสมบูรณ ตาม
ขอ 7 ของรางขอบังคับฯ และขอ 8 ในรางประกาศฯ วาลักษณะผลงานตองมี
ความสมบูรณเพียงใด และการรายงานผลจะตองรายงานในลักษณะใด
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่เสนอ และมอบหมายให โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่และโครงการจัดตัง้ กองกฎหมายพิจารณาแกไขตามความเห็นของที่ประชุม แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมคราวหนา

5.4 การยายและตัดโอนอัตราเงินเดือน
ตามที่ คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ไดขออนุมตั ิยายและตัดโอนอัตรา
เงินเดือนลูกจางประจํา จํานวน 1 ราย คือ นายชัชวาล แกวสนิท ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ไปสังกัดคณะ
ศิลปประยุกต ฯ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2550 นั้น
เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดขออนุมัติยายและตัดโอนอัตราเงินเดือนลูกจางประจําไปตั้ง
จายที่งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2550 ซึ่ง
หนวยงานทั้งสองไมขัดของ
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จึงขออนุมัตยิ ายและตัดโอนอัตราเงินเดือน
ลูกจางประจําไปตั้งจายที่งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวนั ที่ 1
ธันวาคม 2550
ขอมูลประการพิจารณา
1. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 4 ธันวาคม 2549 : เกี่ยวกับการยายและตัดโอน
อัตราเงินเดือน
1. หนวยงานใหโอนและรับโอนมีความเห็นชอบ
2. นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา
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- 18 2. ขอมูลประกอบการพิจารณาราย นายชัชวาล แกวสนิท ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
ขอมูลสวนบุคคล
1. วันที่ 27 กันยายน 2550 ผูขอยื่นความประสงคขอยายไปปฏิบัติงานที่งานกิจการ
นักศึกษา กองบริการการศึกษา
2. วันที่ 28 กันยายน 2550 คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ อนุมัติใหตัดโอนอัตรา
ตําแหนงและเงินเดือนไปตั้งจายที่งานกิจการนักศึกษา
กองบริการการศึกษา ไดตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2550
3. วันที่ 8 ตุลาคม 2550 งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา
อนุมัติรับยายและตัดโอนตําแหนงนายชัชวาล แกวสนิท
ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2550
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.5 การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อรับโอนขาราชการ
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปริญญาเอก
สาขา Applied Biosciences” (ตําแหนงเดิมของ นายโสภณ บุญลือ) เปน “ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หรือ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 นั้น
ดวยคณะวิทยาศาสตร ยังไมมีผูมีคุณสมบัติเฉพาะตรงกับความตองการภาควิชา
วิทยาศาสตรชวี ภาพ จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงือ่ นไขการบรรจุและตัดโอนตําแหนงเพื่อรับโอนขาราชการ ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
จาก “ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 ตําแหนงเลขที่ 600
ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอม สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
เปน “ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 600 ปริญญาโท ครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานสอนใหกบั ภาควิชาฟสกิ ส
/2.ขออนุมัต…
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- 19 2. ขออนุมัติตดั โอนตําแหนง จากอัตราเลขที่ 600 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไปตั้งจายทีภ่ าควิชาฟสิกส ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2550
มติที่ประชุม
เนื่องจากไมมขี อมูลประกอบการพิจารณาเพียงพอ จึงใหถอนเรื่อง และใหคณะ
วิทยาศาสตรมาใหขอมูลในการประชุม
5.6 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของลูกจางที่จะเสนอขอปรับสถานภาพ
ใหมีระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น ๆ ไมนอยกวา 1 ปี และใหดาํ เนินการ และใหดําเนินการปรับ
สถานภาพปละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินเพิ่มคาจาง ซึ่งในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2550 มีผูเสนอขอปรับ
สถานภาพ จำนวน 17 ราย ทั้งนี้หนวยงานไดทําการประเมินเรียบรอยแลวเห็นสมควรใหปรับสถานภาพ
ลูกจางเปนพนักงาน ดังนี้
1) นายอมต ยอดคุณ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครู สังกัดภาควิชาอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 5 ปี 9 เดือน 13 วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,770.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
2) นายเจนณรงค นามมณี ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี
4 เดือน 15 วัน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,490.-บาท
โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
3) นางสาวณัฐมัย จรูญแสง ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงนักวิทยาศาสตร สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 2
ปี 2 เดือน 6 วัน ทั้งนีใ้ หปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
4) นายชัดชัย แกวตา ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 3 เดือน - วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
5) นางธีรตา แสนจริง ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 3 เดือน - วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
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- 20 6) นางสาวธัญญพัทธ สมพร ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงบุคลากร สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 3 เดือน - วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
7) นางนรินทรทิพย บุญแข็ง ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคณะนิตศิ าสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 3 เดือน - วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
8) นางสาวยุภาพร ศรีริเลี้ยง ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงบรรณารักษ สังกัดคณะ
นิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 7 เดือน 27 วัน ทั้งนี้
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท โดยไมไดรับคา
สวัสดิการ
9) นางสาวสุดารัตน ดวงตา ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ สังกัด
คณะนิติศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 7 เดือน 27 วัน ทั้งนี้
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท โดยไมไดรับคา
สวัสดิการ
10) นางสาวศศิวิมล บูญโสภา ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคณะนิตศิ าสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 1 เดือน - วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
11) นางสาวเรวดี สายแวว ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักตรวจสอบภายใน สังกัด
หนวยตรวจสอบภายใน มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 5 เดือน 19 วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,405.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
12) นางสาวรุง อรุณ แสงงาม ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 3 เดือน
29 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,820.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 2,870.-บาท
13) นางสาวแสงเดือน คงนิล ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดกองคลัง มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 8 เดือน 27 วัน ทั้งนี้
ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,478.-บาท โดยไมไดรับคา
สวัสดิการ
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สังกัดสํานักวิทยบริการ มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 3 ปี 1 เดือน - วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 6,820.-บาท
คาสวัสดิการ เดือนละ 2,870.-บาท
15) นายภวนพ อุนไธสง ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี
3 เดือน 29 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.บาท คาสวัสดิการเดือนละ 2,870.-บาท
16) นางรัชฐา ราตรี ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงบุคลากร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา 1 ปี 2 เดือน 28 วัน
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 7,630.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
17) นางสาวกนกวรรณ สิงหคํา ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกันยายน 2550) เปนเวลา
1 ปี 4 เดือน 2 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
7,260.-บาท คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท

มติที่ประชุม
เนื่องจากมีการปรับคาจางตามมติคณะรัฐมนตรี และบางหนวยงานไมไดใหคา
สวัสดิการหลังการปรับสถานภาพ จึงมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สอบถามไปยังคณะ/
หนวยงาน ใหยืนยันคาจางทีจ่ ะขอปรับสถานภาพ และใหชี้แจงสาเหตุของการไมจายคาสวัสดิการ อนึ่ง
ที่ประชุมมีความเห็นวา การปรับสถานภาพในอนาคตควรพิจารณาวาสายงานใดบางควรปรับสถานภาพ โดย
พิจารณาถึงภารกิจหลักของหนวยงาน หรือเปนตําแหนงที่ขาดแคลน หรือความยากในการหาบุคลากรทดแทน
เปนตน
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 สรุปการดําเนินงานการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังในระยะ 4 ป ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติไววา “ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง
และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา นั้น รวมทั้งภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
/การกําหนด...

- 22 การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพความไมซ้ําซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด”
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรา 20 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดมี
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 845/2550 เรื่องแตงตัง้ คณะทํางานสํารวจและรวบรวมภาระงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบดวยผูแ ทนตําแหนงตาง ๆ โดยมีรองอธิการบดี
ฝายบริหาร เปนประธานคณะทํางาน เพือ่ ทําหนาที่ประสานงานและจัดการเพื่อใหเกิดการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
ภาระงานของหนวยงาน ภาระงานประจําตําแหนง ขัน้ ตอนการทํางานของตําแหนง ระยะเวลาทีใ่ ชในการ
ปฏิบัติงาน และปริมาณงานของตําแหนงสายสนับสนุนวาการของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด ซึ่งคณะทํางาน ฯ ไดมีการประชุมชี้แจงในวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เพื่อรับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานและวิธีการเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหอัตรากําลัง ซึ่งกําหนดใหดําเนินการโดยวิธีเทคนิคการวัดงาน
(Work Measurement Technique) ซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหอัตรากําลัง โดยการศึกษาจากขั้นตอนการไหลของ
งาน (WORK FLOW) และมีการวัดเวลาที่ใชในการทํางานแตละขั้นตอนที่เรียกวา Time and Motion Study
แลวนําผลที่ไดจากการวัดงานไปกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางาน เพื่อนําไปใชในการคํานวณอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับปริมาณงานของหนวยงานตอไป โดยวิธกี ารวัดงาน เพื่อกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางาน
หลังจากการประชุมดังกลาวแลวขอใหผแู ทนตําแหนงตาง ๆ ประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานตอขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ตามวันเวลาที่ตาง ๆ และหลังจากผูแทนตําแหนงไดประสาน
การดําเนินงานเพื่อไดขอมูลกลับในเบื้องตน มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งที่ 879/2550 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานสรุป
ภาระงานและปริมาณงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสรุปขอมูลจากการ
สํารวจและรวบรวมภาระงาน ปริมาณของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4) โดยระยะเวลาดําเนินการทีก่ ําหนด
เบื้องตนในระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2550 แตเนื่องจากขอมูลที่ไดรับกลับมาในเบือ้ งตนยัง
ขาดความสมบูรณ ที่ประชุมคณะทํางาน ฯ จึงขอใหดําเนินการรวบรวม สรุป ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 7
สิงหาคม 2550
และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความรอบคอบ คณะทํางานฯ จึงไดเรียนเชิญ
คุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ ผูอํานวยการสวน สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ. รวมเปนที่
ปรึกษา และดําเนินงานในระยะที่ 2 โดยการดําเนินการดังกลาว จะตองมีการวิเคราะหงานจากขั้นตอนการ
ทํางานโดยละเอียดในทุกกระบวนงานของแตละตําแหนง แลวจึงปรับขัน้ ตอนงานใหมีความเหมาะสมลด
ขั้นตอนงานทีส่ งผลใหมีระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนที่ไมจําเปน แลวจึงนําระยะเวลาและขั้นตอนใหมที่
/ปรับปรุง...

- 23 ปรับปรุงแลว พิจารณารวมกับภาระงานที่รวบรวมในชั้นตน กําหนดเปนจํานวนอัตรากําลังที่ตองการตอไป
จากนั้น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 จึงไดเรียนเชิญ คุณโอภาส เขียววิชัย เพื่อรวม
พิจารณารางขอบังคับ การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ตอมาใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดั ใหมีการสัมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรูการวิเคราะหและ
จัดทําแผนอัตรากําลัง ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดนาํ เสนอขอเสนอการวิเคราะห และจัดทําแผนอัตรากําลัง ที่ไดจากการ
ระดับความเห็น ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็นเชิงคุณลักษณะจากผูเชีย่ วชาญเพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในอนาคตทีม่ ีผลตอมหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะ นโยบาย โดยความคิดเห็นจะจําแนกตาม
สาขาวิชาชีพ และเฉพาะเรื่องที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญเทานั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญ ผูช ํานาญการ หัวหนางาน ในคณะ สํานัก ศูนย สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน มาระดม
ความเห็นรวมกัน และไดขอ เสนอหลักเกณฑ วิธกี ารและปจจัยทีม่ ีผลตอการกําหนดจํานวนอัตรากําลัง ซึ่งจะ
ใชเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2550 จึงไดมีการประชุมคณะทํางาน ฯ เพื่อพิจารณาแนว
ทางการดําเนินงานตอไป ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
แนวทางวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลัง จัดสรรกรอบอัตรา ดวยการวิเคราะหงานจากขั้นตอนการทํางาน
โดยละเอียดในทุกกระบวนงานของแตละตําแหนง แลวจึงปรับขั้นตอนงานใหมีความเหมาะสมลดขั้นตอนงานที่
สงผลใหมีระยะเวลาการทํางานในขัน้ ตอนที่ไมจําเปน แลวจึงนําระยะเวลาและขั้นตอนใหมที่ปรับปรุงแลว
พิจารณารวมกับภาระงานที่รวบรวมในชัน้ ตน กําหนดเปนจํานวนอัตรากําลังที่ตองการ หรือ การกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณากําหนดจํานวนอัตรากําลังตามแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแกน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลัง ตามที่กองแผนงาน
เสนอ และหากตองขอความอนุเคราะหบุคลากรจากคณะมาชวยในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการอาจจัดทํา
เปนโครงการเสนอตอมหาวิทยาลัย
อนึ่ง ที่ประชุมใหรายงาน ผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะทํางานอาจ
ขอขยายเวลาการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน

6.2 การโอนยายพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร ขออนุมัติโอนยายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายศรัณย สุดใจ
ตําแหนงอาจารย จากสังกัดคณะศิลปศาสตร ไปสังกัดคณะรัฐศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยนํา
กรอบอัตรากําลัง คาจาง เลขที่อัตราไปตั้งจาย ณ คณะรัฐศาสตร เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนนักเรียนทุน
/กรอบอัตรา...

- 24 กรอบอัตราที่ไดรับจัดสรรจึงเปนกรอบอัตราติดตัวบุคคล ดังนั้น กองแผนงาน จึงไดจดั สรรกรอบอัตรากําลัง
ทดแทนใหคณะศิลปศาสตร
มติที่ประชุม
อนุมัติการโอนยาย นายศรัณย สุดใจ ไปสังกัดคณะรัฐศาสตร ตัง้ แตวนั ที่ 9
พฤศจิกายน 2550 โดยนํากรอบอัตรากําลัง คาจาง เลขทีอ่ ัตราไปตัง้ จาย ณ คณะรัฐศาสตร
ปดประชุมเวลา

14.30 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิรริ ัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

ประกอบ วิโรจนกูฏ
(ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
11/2550
ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
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