รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 8/2550
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร
5. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร
6. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร
7. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
8. คณบดีคณะศิลปศาสตร
9. (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร
10. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
11. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
12. ประธานสภาอาจารย
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
14. รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
นายนรินทร บุญพราหมณ
ผูชวยศาสตราจารยสายันต แสงสุวรรณ
นางสาวธันยมัย เจียรกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ทวีสิทธิ์
นางเพ็ชรัตน ไสยสมบัติ
นางสาวศุภลักษณ มาคูณตน
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
นายรัชชนนท แกะมา
นายสุภชัย หาทองคํา

ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ

รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ติดราชการ
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา ติดราชการ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ติดราชการ

ผูรวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นายอรรถพงศ กาวาฬ
3. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
4. นางสาวสิริรัตน วงษทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
นิติกร
บุคลากร 6 ระดับ 6
บุคลากร
/5. นางภูษณิศา …
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5. นางภูษณิศา นวลสกุล

นักวิชาการศึกษา 8 ระดับ 8 ชํานาญการ

เปดประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2550
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2550

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ. ........
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.........
ไปพิจารณาอีกครั้ง หากพิจารณาแลวมีความเห็นและขอเสนอใหปรับปรุงแกไข ขอใหแจงรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ภายในหนึ่งสัปดาหและใหนํามาพิจารณาใหมในการประชุมคราวหนา นัน้
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดทําหนังสือแจงใหคณะกรรมการเสนอความเห็น
เกี่ยวกับรางขอบังคับฯ ดังกลาว หากคณะกรรมการมีความเห็นเปนประการใด จะนําเสนอในวันประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. ใหนําขอ 3/1 ให ก.บ.บ. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนด...ฯลฯ...ตาม
ขอบังคับนี้ ไปไวในหมวด 1 การกําหนดตําแหนง
/2. ใหแกไข....
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2. ใหแกไขขอความในหนาที่ 9 ขอ 47(3) ใหถูกตอง
และมีความเห็นเพิ่มเติมวาชือ่ ของขอบังคับควรระบุใหชดั เจนวาเปนการกําหนดระดับ
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และขอบังคับดังกลาวใหใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยดวย
3. เมื่อแกไขขอความแลวใหนํารางขอบังคับดังกลาวเสนอคณบดีคณะนิติศาสตร
พิจารณา และนําเสนอ ศาสตรจารยอมร จันทรสมบูรณ ประธานกรรมการกลั่นกรองดานการรางขอบังคับและ
พิจารณา กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
เพื่อเปนการปรับปรุงแกไขประกาศ ก.พ.อ. 2549 ใหมคี วามชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น และไดกําหนด
บทเฉพาะกาลวา “การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวแลว
และอยูระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามประกาศ ก.พ.อ. 2549 ตอไปจนแลวเสร็จ
เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหใชประกาศนี้บังคับ “ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดรับ
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 และมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 3 เมษายน 2550
ซึ่งไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และได
แจงเวียนหนวยงานและผูเกี่ยวของทราบแลว
การดําเนินการของมหาวิทยาลัย
1. ผูขอที่สงเรื่องกอนวันที่ 3 เมษายน 2550 ไดดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. 2549
2. เพื่อใหการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามประกาศ
ก.พ.อ. พ.ศ. 2550 ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จึงไดจัดทํารางขอบังคับฯ และ
รางประกาศฯ ที่เกี่ยวของตามที่นําเสนอมาพรอมนี้ ซึ่งรางดังกลาวไดผานการเสนอขอคิดเห็นในที่ประชุมรวม
ของผูปฏิบัติงานบุคคลระดับคณะ ผานการใหความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบุคคล
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 15 มิถุนายน 2550 และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย
/3. สภามหาวิทยาลัย…
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3. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบ
ขอบังคับหนึ่งฉบับและประกาศสองฉบับแลว เพื่อแจงเวียนใหผูเกี่ยวของทราบแลว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม
1. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2550
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และ
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เลื่อนระดับขาราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การแตงตั้งและเลื่อนระดับขาราชการ ดังนี้
1. กรณีขอตําแหนงทางวิชาการ ผลการพิจารณาผลงานของบุคคลที่ยื่นขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550
พิจารณาอนุมตั ิแลว ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย และไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําในระดับถัดไป จึงได
เลื่อนระดับสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ดังนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล
คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาเคมี
นางจันทรเพ็ญ
อินทรประเสริฐ

1

2

ภาควิชาฟสิกส
นายนิพนธ กสิพรอง

ตําแหนง/
สาขาวิชา

ระดับ

หมายเหตุ

ผศ./เคมี

7
8

- ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2549
- เลื่อนเปนระดับ 8 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549

ผศ./ฟสิกส

7
8

- ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2549
- เลื่อนเปนระดับ 8 ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2549

/2. กรณีขอตําแหนงชํานาญการ...
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2. กรณีขอตําแหนงชํานาญการ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ และไดรับ
เงินเดือนถึงขัน้ ต่ําในระดับถัดไป จึงไดเลื่อนระดับสูงขึน้ อีก 1 ระดับ จํานวน 1 รายคือ
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

1

คณะเกษตรศาสตร
สํานักงานไรฝกทดลองและ
หองปฏิบัติการกลาง
นางนิภาพรรณ
สิงหทองลา

มติที่ประชุม

ตําแหนง

นักวิชาการเกษตร
ชํานาญการ

ระดับ

7
8

หมายเหตุ

- ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2549
- เลื่อนเปนระดับ 8 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาขาราชการที่ยื่นขอกําหนดตําแหนง
ชํานาญการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางวิรตั น จันทรตรี ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ซึ่งยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชํานาญการ ระดับ 7-8
ตั้งแตวนั ที่ 2 มีนาคม 2550 นัน้
บัดนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒทิ ั้ง 3 ทาน ไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวเรียบรอย
แลว ปรากฏวา คะแนนผานตามหลักเกณฑ ก.ม. กําหนด ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให
นางวิรตั น จันทรตรี ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 558 อัตรา 17,570.- บาท สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน
18,180.- บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2550

/ขอมูลประกอบการพิจารณา…
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เนื่องจากผูขอยื่นเรื่องวันที่ 2 มีนาคม 2550 และไดดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการเดิม เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมิไดกําหนดขอบังคับและประกาศในเรื่องนี้
2. ก.พ.อ. ประกาศหลักเกณฑและวิธีการมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550
ซึ่งไดนําเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม เพราะอยูระหวาง
ดําเนินการออกขอบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกีย่ วของ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยใหเวลาโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับตั้งแต 28 เมษายน 2550
3. สําหรับกรณีที่อยูระหวางดําเนินการใหดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.ม.กําหนด (อางถึงหนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509.4/ว 291 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 เรื่องแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
4. หากมหาวิทยาลัยยังมิไดออกขอบังคับและประกาศในเรื่องดังกลาว หากแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น จะมีผลทําใหคําสั่งมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจะตองเพิกถอนคําสั่งและแกไข
การดําเนินการใหถูกตองตอไป (อางถึงหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509.4/ ว 509 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 เรื่องการ
ซักซอมความเขาใจในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอใหที่ประชุมวินิจฉัยกรณีแตงตัง้ ขาราชการรายนี้ ให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะกําหนดใหดําเนินการอยางไรตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. แบบสรุปผลการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. สําเนาหนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509.4/ว 291 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 เรื่องแนวปฏิบัตใิ นการ
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509.4/ ว 509 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 เรื่องการซักซอมความเขาใจ
ในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม
อนุมัติ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2550 ไดมีมติใหอนุโลมใชหลักเกณฑและวิธีการเดิมไปกอนจนกวาจะมีหลักเกณฑและวิธีการใหม ซึ่ง
มีมติไวกอนจะมีหนังสือซักซอมความเขาใจจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

/2. ตามที่ นายนรา...
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2. ตามที่ นายนรา พิมพพนั ธ ตําแหนงชางพิมพ 6 ระดับ 6 ชํานาญการ สังกัดฝายผลิตและ
บริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ ไดยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงชางพิมพ ชํานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแต
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 นั้น
บัดนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒทิ ั้ง 3 ทาน ไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวเรียบรอยแลว
ปรากฏวา คะแนนผานตามหลักเกณฑ ก.ม. กําหนด บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพิจารณาผลงานของ
บุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายนรา พิมพพนั ธ ตําแหนงชางพิมพ 6
ระดับ 6 ชํานาญการ เลขที่ประจําตําแหนง 531 อัตราเงินเดือน 16,880 บาท สังกัดฝายผลิตและบริการเอกสาร
สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนงชางพิมพ 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 17,340 บาท เลขที่ประจํา
ตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปผลการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิพรอมขอเสนอแนะ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.2 การพิจารณาคุณวุฒขิ องผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส
อางถึงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/9272 ลงวันที่
6 กรกฏาคม 2550 สกอ. แจงการพิจารณาคุณวุฒจิ ากสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฟลิปปนส ดังนี้
1. คุณวุฒจิ าก University of the Philippines เฉพาะวิทยาเขต Los Banos เปน
คุณวุฒิตางประเทศที่เทียบไดเทากับคุณวุฒิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับวิทยาเขตอื่นนั้นพิจารณาใหต่ํากวาคุณวุฒิของไทย
2. คุณวุฒจิ ากสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ เทียบไดต่ํากวาคุณวุฒิของไทยตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) University of Northern Philippines
2) Technological University of the Philippines
3) Central Luzon State University
4) Manuel L.Quezon University
5) Ateneo De Davao University
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดวนิ ิจฉัยวาคุณวุฒิที่ไมเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอก
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใชบังคับในขณะนั้น ผูไดรับคุณวุฒดิ ังกลาวขางตน
/1) ขาดคุณสมบัติ...
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1) ขาดคุณสมบัติ ในการเปนอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธในหลักสูตรระดับปริญญาโท
2) อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
แตทั้งนี้ อาจใชคุณสมบัติอนื่ ตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรได ไดแก
ตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย
และเพื่อใหมีขอ มูลประกอบการพิจารณาดําเนินการ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
จึงไดขอความอนุเคราะหขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาทีข่ อให สกอ. พิจารณาคุณวุฒผิ ูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส เพิ่มเติม ดังนี้
1. คุณวุฒจิ ากสถาบันอุดมศึกษาที่พิจารณาวาเปนคุณวุฒิตางประเทศที่เทียบไดต่ํากวา
คุณวุฒิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดใหไดรับอัตราเงินเดือน
ต่ํากวาคุณวุฒภิ ายในประเทศ 2 ขั้น ไดแก University of Northern Philippines , Technological University
of the Philippines , Central Luzon State University , Manuel L.Quezon University , Ateneo De Davao
University (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี)
2. คุณวุฒิตางประเทศ (สาธารณรัฐฟลิปปนส) ที่เทียบไดต่ํากวาคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และอาจกําหนดใหไดรับอัตรา
เงินเดือนไมสงู กวาอันดับ ท. 5 ขั้น 11,470.-บาท (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร)
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดตรวจสอบขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฟลิปปนส และนําเสนอความเห็น ดังนี้
ความเห็นของโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
1. ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากตางประเทศที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาแลววาเปนคุณวุฒิตา งประเทศที่เทียบไดต่ํากวาคุณวุฒิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ถือไดวา
เปนผูขาดคุณสมบัติ ในการเปนอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แตอาจใชคณ
ุ สมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรได ไดแก
ตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย
ขอเสนอ เห็นควร แจงใหคณะและวิทยาลัยถือปฏิบัติ โดยเฉพาะคณะที่มีผูสําเร็จการศึกษา
จากสาธารณรัฐฟลิปปนส ควรใหคณะพิจารณาดําเนินการตามขอวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
/2. พนักงานมหาวิทยาลัย...
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2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่สาํ เร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนสและเทียบคุณวุฒกิ ารศึกษา
ไดต่ํากวาคุณวุฒิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ซึ่งตามขอพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาวา คุณวุฒิการศึกษาที่เทียบไดตา่ํ กวาคุณวุฒิของไทยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ อาจกําหนดให
ไดรับอัตราเงินเดือนต่ํากวาคุณวุฒิภายในประเทศ 2 ขั้น และสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษา Ph.D. อาจกําหนดให
ไดรับอัตราเงินเดือนไมสงู กวาอันดับ ท. 5 ขั้น 11,470.-บาท
ขอเสนอ เห็นควรใหคณะทีม่ ีผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนส ปรับอัตราคาจาง
ของพนักงานตามขอพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ ใหเปนไปตามการกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐฟลิปปนสที่มีคุณวุฒิเทียบไดต่ํากวาคุณวุฒิของไทย แตหากคณะพิจารณา
แลววาบุคคลนั้นมีประสบการณ ความเชีย่ วชาญชํานาญการในสาขาวิชานั้น ๆ อาจจะพิจารณาคา
ประสบการณนอกเหนือจากคาจางโดยใชเงินรายไดคณะ
ขอมูลประกอบการประชุม
1. กรณีตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สกอ.วิเคราะหหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิ าค
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548) มีขอสังเกตวา อาจารยประจําหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ มีผูที่มีคุณวุฒิ
Ph.D (Agronomy) จาก Central Luzon State University สาธารณรัฐฟลิปปนส ซึ่งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
คุณวุฒิ ไดเคยพิจารณาแลว มีมติวาเปนคุณวุฒิตางประเทศที่เทียบไดต่ํากวาคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของไทย ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรตามที่กลาวมานัน้ มิไดเปนผูมี
ตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ
ดังนั้น จึงขาดคุณสมบัติที่จะเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ
และอาจารยผสู อนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541
ขอ 22 คณาจารยบัณฑิต มีหนาที่สอน แนะนําและควบคุมการศึกษาของนักศึกษาให
ไดมาตรฐานทางวิชาการ
22.1 คณาจารยบณ
ั ฑิต ประกอบดวย อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ
22.1.1 อาจารยประจํา คือ ขาราชการหรือลูกจางที่มหาวิทยาลัยแตงตัง้ จากผูที่มี
หนาที่สอน แนะนํา และหรือควบคุมการคนควาวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
1) เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผชู วยศาสตราจารยขึ้นไป หรือ
2) มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือ
/3) มีวุฒิปริญาโท…
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3) มีวุฒิปริญาโท หรือเทียบเทา และเปนอาจารยผูทําการสอนระดับอุดมศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 5 ป มีผลงานการวิจัยเปนที่ยอมรับ
22.1.2 อาจารยพิเศษ....
เอกสารประกอบการประชุม
1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน 4 ฉบับ
1) ที่ ศธ 0506(2)/9272 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
2) ที่ ศธ 0506(2)/5097 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550
3) ที่ ศธ 0506(2)/9198 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
4) ที่ ศธ 0506(2)/6172 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม
ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ตรวจสอบคุณวุฒิกบั สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปนราย ๆ และใหหลักสูตรตาง ๆ พิจารณาผูทสี่ ําเร็จการศึกษาจากฟลิปปนส เพื่อทําหนาที่เปน
ประธานหลักสูตร อาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

5.3 การจางอาจารยแพทยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
ดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ขาดแคลนอัตรากําลัง ตําแหนง
อาจารยแพทย เพื่อรองรับภาระงานดานการเรียน การสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ และหากสรรหาหรือ
จางพนักงานในตําแหนงอาจารยแพทยตามหลักเกณฑปกติ อาจจะไมจงู ใจแกผูที่มีความรูความสามารถสูง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงใครขอเสนอหลักเกณฑการจางอาจารย
แพทย (ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา) ดังนี้
1. คาตอบแทน ประกอบดวย
1.1 เงินเดือน คิดตามจํานวนวันทํางาน/เดือน
กรณีเปนผูออกจากราชการใหคํานวณเงินเดือนเดืนสุดทายคูณ 1.7 เทา
เชน
ขั้นตอนที่ 1 เงินเดือนเดือนสุดทาย 17,000 บาท คูณ 1.7 เทากับ 28,900 บาท
ขั้นตอนที่ 2 28,900 หาร 22 วันทําการ / เดือน เทากับ 1,313 บาท/วัน
/ขั้นตอนที่ 3...
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ขั้นตอนที่ 3 1 สัปดาห มาปฏิบัติงาน 3 วัน เทากับ 1,313 บาท คูณ 3 วัน
เทากับ 3,939 บาท/สัปดาห
ขั้นตอนที่ 4 ทํางาน 1 เดือน เทากับ 3,939 คูณ 4 สัปดาห คือ 15,756 บาท
1.2 กําหนดใหมีคาตอบแทนอื่น ๆ หากเวลาทํางานไมนอยกวา 15 วันทํางาน/
เดือน
2. ระยะเวลาในการจาง การประเมินการปฏิบัติงาน และการเพิ่มคาจาง
ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจางพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การมาปฏิบตั งิ าน
ไมกําหนดจํานวนวันทํางานตอเดือน แตใหดตู ามภาระงานที่กําหนดตาม TOR
ความเห็นของโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
1. คาตอบแทน
หลักการจางอาจารยแพทยปฏิบัติงานไมเต็มเวลานัน้ ควรคํานวณจาก
เงินเดือนเพิ่มดวยสวนอื่น (รอยละ 70) แลวคิดอัตราสวนงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ จัดใหอาจารยทานนัน้
รับผิดชอบ เชน อัตราคาตอบแทน 40,000.-บาทตอเดือน วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ประสงคจะไดงาน รอยละ
40 สมควรจายคาตอบแทนเปน 40,000 x 0.40 = 16,000.- บาท ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ อาจกําหนด
จํานวนวันและเวลาปฏิบัติงานไวใน TOR
2. การเพิ่มคาจาง
หากวิทยาลัยแพทยศาสตรกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนวัน จึงไม
เปนไปตามหลักเกณฑการเพิ่มคาจาง ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่กําหนดใหตองมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน
3. การจางอาจอนุโลมใชระเบียบ วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดวา
3.1 ผูมีความรูความสามารถพิเศษ หมายถึง บุคคลที่มีคุณลักษณะขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไป
1) ผูมีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีประสบการณทางดาน
การเรียนการสอน และ/หรือ การวิจยั และ/หรือ การทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแลวไมนอยกวา 2 ป
2) ผูมีคุณวุฒริ ะดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีประสบการณทางดาน
การเรียนการสอน และ/หรือ การวิจยั และ/หรือ การทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแลวไมนอยกวา 5 ป
/3) ผูทรงคุณวุฒิ...
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3) ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ แมจะไมมีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แตมีความรูความสามารถและประสบการณพิเศษก็ใหจางเปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
ได
3.2 การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
1) จางบุคคลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2) จางเต็มเวลา ทําสัญญาจางคราวละไมเกิน 1 ป
จางไมเต็มเวลา กําหนดใหจางอยางนอย 1 วันตอสัปดาห
3) อัตราคาจางเปนไปตามบัญชีอัตราคาจางที่แนบทาย
เอกสารประกอบการประชุม
- ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติใหจางผูม ีความรูความสามารถแบบไมเต็มเวลา และจายคาจางตามสัดสวน
โดยใหทําสัญญาจางใหชดั เจน เพื่อผลประโยชนทางวิชาการแกผูที่มาปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ การจางดังกลาวเฉพาะ
สายวิชาการเทานั้น โดยใหคณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงคจะจางจัดทํารายละเอียดและนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปนราย ๆ
2. ใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ จัดทํารายละเอียดการจาง คาจาง ภาระงาน และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
6.1 การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและลูกจางประจํา
คณบดีคณะศิลปศาสตร ขอทราบความคืบหนาการเปลี่ยนตําแหนงของขาราชการ
และลูกจางประจําในสังกัดคณะศิลปศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหขอมูลวาการเปลี่ยนตําแหนงตองไดรับการวิเคราะห
โครงสรางและกรอบอัตรากําลังจากกองแผนงานกอน เนื่องจากมีผลกระทบตอกรอบอัตรากําลังและ
งบประมาณทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหนงตองพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปนของคณะ
เปนสําคัญ ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549
ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหนงเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนวยงานที่ประสงคเปลี่ยนตําแหนงบุคลากรในสังกัดใหเสนอเหตุผลความจําเปนของการ
เปลี่ยนตําแหนง พรอมรายละเอียดการวิเคราะหงานเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และ
/2. วิเคราะหอตั รากําลัง...
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2. วิเคราะหอัตรากําลัง โดยมีความเห็นของกองแผนงานประกอบดวยแลว นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อที่ประชุมอนุมัติ จึงแตงตั้งกรรมการประเมินเพือ่ เปลี่ยนตําแหนงตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การจายคาสวัสดิการระหวางการลาศึกษาตอของพนักงานมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะศิลปศาสตร ขอหารือที่ประชุมเรื่องการจายคาสวัสดิการระหวางการลา
ศึกษาตอของพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากปจจุบนั พนักงานที่ลาศึกษาตอไดรับเฉพาะเงินคาจาง แตไมไดคา
สวัสดิการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหขอมูลวาตามหลักการของการจางบุคคลเขามาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จางเพื่อมาปฏิบัติงาน แตเมื่อบุคคลนั้นลาศึกษาตอมหาวิทยาลัยจะจายไดเฉพาะคาจาง
และในระหวางนั้นก็ยังสามารถใชสิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลได
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การจางบุคลากรดวยเงินรายได
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ขอหารือที่ประชุมวาเนื่องจากปจจุบันบุคลากรที่จางดวย
เงินรายไดแตละหนวยงานนัน้ มีคาจางและคาตอบแทนแตกตางกัน มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรฐานไว เพื่อ
ไมใหเกิดความลักลั่น และทําใหบุคลากรไมยายไปทํางานในหนวยงานที่ใหคาจางและคาตอบแทนสูงกวา
อธิการบดี มีความเห็นวา เนือ่ งจากแตละหนวยงานมีขอจํากัดที่แตกตางกัน ดังนัน้
การกําหนดคาจางและคาตอบแทนใหเปนดุลยพินิจของคณะ แตทั้งนี้ ไมควรต่ํากวาที่ราชการกําหนด
รับทราบ และประธานสภาอาจารยขอใหกองแผนงานกําหนดกรอบอัตราคาจางและ
มติที่ประชุม
คาตอบแทนวาปจจุบันใชงบประมาณเทาใด และมีเงินเหลือจายเทาใด เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการกําหนด
คาจางและคาตอบแทนในอนาคต
ปดประชุมเวลา

13.00 น.

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

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

/ที่ประชุม…
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ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 9/2550

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

