รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2551
วันศุกรที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร
8. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
9. ประธานสภาอาจารย
10.ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
11.รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
นายรัชชนนท แกะมา
นายสุภชัย หาทองคํา

ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
4. คณบดีคณะบริหารศาสตร
5. รักษาราชการคณบดีคณะรัฐศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ศาสตราจารยอภิชัย พันทะเสน
ศาสตราจารยพิเศษ ยุวัฒน วุฒิเมธี

ผูรวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
3. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
4. นายนราธิป อาษารักษ

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

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร
นิติกร
/เปดประชุม...

-2เปดประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2551
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแกไขและเพิ่มเติมขอความ ดังนี้
1. ใหแกไขขอความ
1.1 ในหนาที่ 5 บรรทัดที่ 10
จากเดิม สําหรับขาราชการที่ยังไมไดสง แบบประเมิน ขอใหคณะเสนออธิการบดี
เพื่อพิจารณา
แกไขเปน สําหรับขาราชการที่ยังไมไดสงแบบประเมิน คณะไมสามารถพิจารณา
ประเมินเลื่อนขั้นตามปกติได
1.2 ในหนาที่ 15 บรรทัดที่ 4
จากเดิม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีการออกขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ ฯ ฉบับใหม
แกไขเปน ไดแจงใหที่ประชุมตรวจสอบวามีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ ฯ ฉบับใหม หรือไม
2. ใหเพิ่มเติมขอความ
2.1 ในหนาที่ 8 มติที่ประชุม ยอหนาที่ 2
จากเดิม หากมีประสบการณหรือคุณสมบัติพิเศษจะพิจารณาคาจางเปนกรณีพิเศษ
เพิ่มเติมเปน หากมีประสบการณหรือคุณสมบัติพิเศษจะพิจารณาคาจางเปนกรณี
พิเศษ ทั้งนี้ การกําหนดคาจางเปนกรณีพิเศษใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา
/2.2 ในหนาที่ 15...

-32.2 ในหนาที่ 15 บรรทัดที่ 13
จากเดิม แตไมไดทําหนาที่เภสัชกรจะไมสามารถเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส.)
ได
เพิ่มเติมเปน แตไมไดทําหนาที่เภสัชกรจะไมสามารถเบิกจายเงินเพิม่ พิเศษฯ
(พ.ต.ส.) ได ดังนัน้ จึงตองมีการมอบหมายภาระงานของผูที่จะไดรับคาตอบแทน
ใหสอดคลองกับหลักการการจายเงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส.) ดวย
ภายหลังแกไขและเพิ่มเติมขอความในรายงานการประชุมแลว ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ

ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง
ชํานาญการของขาราชการ จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 497 อัตราเงินเดือน 20,180.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7 – 8
2. นางรัตนาพร ทิวะพล ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 402 อัตราเงินเดือน 18,460.-บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชำนาญการ ระดับ 7 – 8
3. นางดวงดาว สัตยากูล ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 276 อัตราเงินเดือน 19,010.-บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชำนาญการ ระดับ 7 – 8
4. นางอมร วิชัยวงศ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 373 อัตราเงินเดือน 17,220.-บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานัก
งานอธิการบดี ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ระดับ 7 – 8
5. นางอรุโณทัย อุนไธสง ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 13 อัตราเงินเดือน 21,820.-บาท สังกัดงานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบุคลากร ชำนาญการ ระดับ 7 – 8
/6. นางสาวศศิธร...

-46. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 202 อัตราเงินเดือน 17,000.-บาท สังกัดงานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบุคลากร ชำนาญการ ระดับ 7 – 8
7. สิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร ตําแหนงนักประชาสัมพันธ 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 5 อัตราเงินเดือน 21,410.-บาท สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชำนาญการ ระดับ 7 – 8
มติที่ประชุม
รับทราบ และที่ประชุมขอใหเพิ่มรายละเอียดของคณะกรรมการกลั่นกรองในสวนของ
คณะและสํานักงานอธิการบดีใหมีรูปแบบเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 1 ราย
ตามที่ นางกรชนก แกนคํา ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงนักวิทยาศาสตร ชํานาญการ
ระดับ 7-8 นั้น ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
กําหนดใหพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธกี าร ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิม เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ ก.พ.อ. ที่กําหนดใหประเมินคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมและไมเหมาะสมเพิ่มเติม โดยมอบให
กรรมการประจําคณะเปนผูป ระเมิน
บัดนี้ คณะกรรมการประจําคณะไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งให นางกรชนก แกนคํา ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง 557 อัตรา
19,790.- บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตร 7 ระดับ 7
ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 19,790.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3
สิงหาคม 2550
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/5.2 การปรับสถานภาพ…

-55.2 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับสถานภาพ
ลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได ซึ่งไดตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดแลว ดังนี้
1. รายชื่อผูที่มคี ณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดและ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจางคราวละ 1 ปี จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) นางสาวพัชนี สีทน ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
โครงการจัดตัง้ สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551)
เปนเวลา 1 ป 9 เดือน 6 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
8,418.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
2) นางสาวมนธิรา ผงยา ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
โครงการจัดตัง้ สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ระยะเวลาปฏิบัติงาน (นับถึงเดือนกุมภาพันธ 2551)
เปนเวลา 1 ป 7 เดือน 28 วัน ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
7,447.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
2. รายชื่อผูทไี่ มมีคุณสมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑ คือ มิไดจางคราวละ 1 ป จํานวน

1 ราย คือ
3) นายภาคภูมิ โทนหงสา ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ระยะเวลาการจาง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 – 30 กันยายน 2549 รวม 4 เดือน 6 วัน ตามคำสั่งที่ 870/2549
ครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550 รวม 6 เดือน ตามคําสั่งที่ 1430/2549
ครั้งที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550 – 30 มิถุนายน 2550 รวม 3 เดือน ตามคําสั่งที่ 501/2550
ครั้งที่ 4 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 – 30 กันยายน 2550 รวม 3 เดือน ตามคําสั่ง 839/2550
ครั้งที่ 5 ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551 รวม 6 เดือน ตามคําสั่งที่ 1239/2550
ดังนั้น ตามคําสั่งจางครั้งที่ 1 – 5 ไมมีคําสั่งใดที่มีระยะเวลาการจางคราวเดียว 1 ปี

/มติที่ประชุม...

-6มติที่ประชุม
เนื่องจากระยะเวลาการจาง นายภาคภูมิ โทนหงสา ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
คือครั้งละ 1 ป ที่ประชุมจึงไมอนุมตั ิการปรับสถานภาพ นายภาคภูมิ ฯ จนกวาจะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่
กําหนด คือ มีการจางครั้งละ 1 ป
5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุนักเรียนทุน พสวท.
ดวยคณะวิทยาศาสตร ไดรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังสําหรับบรรจุนักเรียนทุน
พสวท. สาขาฟสิกส ราย นายชานนท เพชรรัตน นักเรียนทุนป 2540 ทุนระดับ ตรี - เอก ศึกษา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งตามแผนที่กําหนดไวบุคคลดังกลาวจะมาบรรจุในปงบประมาณ 2551 นั้น
คณะวิทยาศาสตร ไดติดตามความกาวหนาในการศึกษาของนักเรียนทุนดังกลาว โดยได
สอบถามทางโทรศัพทไปยังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรากฏวา นายชานนทฯ มีปญ
 หาดานสุขภาพ
จึงเปลี่ยนมาศึกษาสาขาฟสิกส ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรี ตั้งแตเดือนกันยายน 2544 และ
ปจจุบันไดยายไปศึกษาในสาขานิติศาสตร ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการผิด
เงื่อนไขการบรรจุนักเรียนทุนของ พสวท. สาขาฟสิกส
ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรในสาขาฟสิกส คณะ
วิทยาศาสตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุนักเรียนทุน พสวท. จาก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟสิกส
เปน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสกิ ส สังกัดภาควิชาฟสิกส เพื่อบรรจุ นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร
นักเรียนทุน พสวท. สาขาฟสิกส ซึ่งปจจุบันคณะไดจางบุคคลดังกลาวเขาเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงอาจารย
โดยใชเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร
มติที่ประชุม
อนุมัติใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังและใหบรรจุ นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร นักเรียนทุน
พสวท. สาขาฟสิกส แทน
อนึ่ง กรรมการสอบถามไดเรื่องความกาวหนาในการจัดทํากรอบอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากในขณะนี้หนวยงานตาง ๆ ไมสามารถปรับ/เพิม่ ตําแหนง หรือโอน/ยาย บุคลากรได จึงให
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ติดตามความกาวหนาในการจัดทํากรอบอัตรากําลังแลวแจงใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลทราบดวย

/5.4 รางกฎหมาย...

-75.4 รางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
5.4.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบรรจุและแตงตัง้ บุคคล
โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กําหนดไวสําหรับตําแหนง
ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 18 มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก.พ.อ. กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับตามหลักเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด
บัดนี้ ก.พ.อ. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการบรรจุและแตงตั้งบุคคลโดย
ใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงแลว และ สกอ. ไดเชิญเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของเพื่อรับฟง/แสดงความคิดเห็น และรางขอบังคับฯ ที่แนบ เมือ่ วนที่ 14 – 15 กุมภาพันธ 2551 ณ จังหวัด
นครนายก
สาระสําคัญ
1. มาตรา 25 แหง พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2547
- ใชในกรณีทมี่ ีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจยั ก.พ.อ. จะ
วางหลักเกณฑในการอนุมัตใิ หมหาวิทยาลัยแตงตั้งและบรรจุบุคคลที่มีความรู ความสามารถสูงในตําแหนงสาย
วิชาการ ใหไดรับเงินเดือนสูงกวาที่กําหนดไว
2. พ.ร.บ. ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 แกไข พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2547 บางมาตรา เพื่อใหการบริหารบุคคล
พนักงานเทาเทียมขาราชการ
- มาตรา 65/1 แหง พ.ร.บ. ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงาน
ตั้งแตตนจนสิน้ สุดการจางใหเปนไปตามขอบังคับ ฯ
3. หลักเกณฑในประกาศ ก.พ.อ.
- ใหบรรจุแตงตั้งไดเฉพาะตําแหนงสายวิชาการ (อาจารย / ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย) และกําหนดคุณสมบัติ การตีคาประสบการณเพื่อกําหนดเงินเดือน
- กําหนดมาตรฐานการบรรจุและแตงตั้งบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒหิ รือเงินเดือน
ที่กําหนด
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. รางขอบังคับนี้ใหใชกับขาราชการและพนักงาน
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ขอ 4 ก.บ.บ. เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา
/ขอ 5 คุณสมบัติ …

-8ขอ 5 คุณสมบัติ ตําแหนงอาจารย
ขอ 6 คุณสมบัติตําแหนงทางวิชาการ (ผูช วยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย และศาสตราจารย)
หมวดที่ 2 การดําเนินการ
ขอ 7 การวัดความรู ตามขอ 5 และ 6 จัดทําเปนประกาศ
ขอ 8 การบรรจุตําแหนงอาจารย โดยวิธกี ารสอบแขงขันหรือการคัดเลือก เปนไปตามขอบังคับการ
สอบแขงขันหรือคัดเลือก
ขอ 9 การบรรจุตําแหนงทางวิชาการ ผานขบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ
หมวดที่ 3 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขอ 12 ตําแหนงอาจารย คํานวณเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากวุฒไิ มเกินปละ 2 ขั้นของระยะเวลาประสบการณ
ทั้งนี้ ไมสูงกวาเงินเดือนขาราชการในระดับเดียวกัน
ขอ 13 กรณีตาํ แหนงทางวิชาการ คํานวณเงินเดือนเพิ่มขึน้ จากวุฒิไมเกินปละ 2 ขั้น ของระยะเวลา
ประสบการณ หรือตามผลการประเมินผลงาน
มติที่ประชุม
ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่และโครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย นํารางกฎหมาย
ดังกลาวไปพิจารณาอีกครั้ง โดยใหมีรายละเอียดเฉพาะเรื่องเงินเดือนเทานั้น เชน การเทียบผลงานเพื่อพิจารณา
เงินเดือน หรือเทียบตําแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณาเงินเดือน
5.4.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก
ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และ มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ก.พ.อ. กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
บัดนี้ ก.พ.อ. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกแลว โดยมีหลักเกณฑดังนี้
1. การบรรจุบุคคลเขารับราชการใหใชวิธกี ารสอบแขงขัน เวนแตมีเหตุพิเศษดังตอไปนี้
จะใชวิธีการคัดเลือกก็ได กรณี
1) ผูไดรับทุนการศึกษา
2) ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒทิ ี่ขาดแคลนตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด
3) ผูมีความรูความสามารถพิเศษ
/4) กรณีอนื่ …

-94) กรณีอื่นทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด
2. มหาวิทยาลัยตองประกาศหลักสูตร วิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก เกณฑการ
ตัดสิน การขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชี
3. การสอบแขงขันหรือการคัดเลือกตองดําเนินการ โดยคณะบุคคล
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จึงยกรางขอบังคับ
และเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับที่แนบทายนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบรางขอกฎหมายดังกลาว โดยใหบงั คับใชเฉพาะขาราชการเทานั้น
จึงใหตัดคําวา “พนักงาน” ออกทั้งหมด สําหรับพนักงานใหออกเปนขอบังคับเฉพาะ

5.4.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยน
ตําแหนงระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และ มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ก.พ.อ. กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
บัดนี้ ก.พ.อ. มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแลว โดยมีหลักเกณฑดงั นี้
1. การเปลี่ยนตําแหนง ระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงทั้งขาราชการและ
พนักงาน ตองเปนไปตามกรอบตําแหนง อันดับเงินเดือน และจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
2. การเปลี่ยนตําแหนง สามารถทําไดทุกกรณี ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง ตําแหนงวางมี
เงินและไมมีเงิน ทั้งนี้ กรณีมีคนครองตองมีคุณสมบัติรงตามมาตรฐานตําแหนงทีจ่ ะขอเปลี่ยน
3. การเปลี่ยนระดับตําแหนง ตงอไมต่ํากวาหรือสูงกวาระดับควบของแตละสายงาน
ยกเวนกรณีมีเหตุผลและความจําเปน และเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย อาจเปลี่ยนระดับตําแหนงเพื่อรับโอน
หรือยาย หรือบรรจุกลับ แตหากตําแหนงวางลงใหเปลี่ยนเปนระดับควบตามเดิม
4. การตัดโอนตําแหนง ทําไดทุกกรณี ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง ตําแหนงวางมีเงินและ
ไมมีเงิน ทั้งนี้ เกณฑ ก.พ.อ. ใชบังคับเฉพาะตําแหนง
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จึงยกรางขอบังคับ
และเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับที่แนบทายนี้
/มติที่ประชุม...

- 10 มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวใหตัดขอความในหมวด 3 ขอ 8 วรรค 2 ตั้งแต “ดังตอไปนี้...
ฯลฯ...ระดับสูงสุดของตําแหนงที่บงั คับบัญชาหนวยงานนั้น” และใหบังคับใชเฉพาะขาราชการเทานั้น
เนื่องจากพนักงานไมมีระดับตําแหนง และไมมีการตัดโอนตําแหนง จึงขอใหตดั คําวา “พนักงาน” ออกทั้งหมด
ภายหลังจากแกไขรางกฎหมายในขางตน ที่ประชุมเห็นชอบรางขอกฎหมายดังกลาว

5.4.4 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
กลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ......
ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
บัดนี้ ก.พ.อ. มีประกาศกฎ ก.พ.อ. หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
กลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 แลว โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
1. ขาราชการผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหาร หรือปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ใหนับเวลาระหวางนั้นมาคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลา และใหสงวนตําแหนง
ไวใหแกผูนั้น
2. ไปรับราชการทหาร โดยไมมีความเสียหาย ใหมีสทิ ธิขอกลับเขารับราชการ โดยทํา
คํารองพรอมหนังสือรับรองประวัตยิ ื่นตอผูมีอํานาจบรรจุภายใน 180 วัน โดยใหบรรจุในตําแหนงที่เทียบเทากับ
ระดับเดิม โดยปรับเงินเดือนใหปละ 1 ขัน้ เมื่อรวมแลวตองไมเกินขัน้ สูงของอันดับเงินเดือนตําแหนงนั้น กรณีที่
ปฏิบัติงานไมถึงหนึ่งปแตครบ 8 เดือน ใหปรับ 1 ขั้น ทั้งนี้ ตองไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.
3. ไปปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไดรบั อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ถาผูนั้นขอกลับเขารับราชการ
ภายใน 60 วัน ภายหลังครบกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งตองไมเกิน 4 ป นับแตวันทีป่ ฏิบัติงาน
ดังกลาว โดยใหบรรจุในตําแหนงทีเ่ ทียบเทากับระดับเดิม โดยปรับเงินเดือนใหปละ 1 ขั้น เมื่อรวมแลวตองไม
เกินขึ้นสูงของอันดับเงินเดือนตําแหนงนั้น
4. กรณีออกจากราชการไปดวยเหตุใด ๆ อันมิใชขอ 2 และขอ 3 หากประสงคขอกลับ
เขารับราชการใหยนื่ คํารองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาเปนสําคัญ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จึงยกรางขอบังคับ
และเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับที่แนบทายนี้
/มติที่ประชุม...

- 11 มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบรางขอกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ใหเพิ่มเติมในสวนของหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหาร
5.4.5 รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุม อัตราการจาย
คาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิ และคาใชจายอื่นในการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2550 ขอ 11 คณะกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และเบี้ยประชุม และใหเลขานุการคณะกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม โดยอัตราคาตอบแทน และเบี้ยประชุมใหมหาวิทยาลัย
กําหนดและจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย นั้น
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุม อัตราการจายคาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิ และคาใชจายอืน่ ในการ
พิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ จักไดเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนาม กอนแจงใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัตติ อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณารางกฎหมายแลว ใหแกไข ดังนี้
1. คาเบี้ยประชุม
1.1 คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
จาก
เปน
1) ประธานกรรมการ ในอัตรา 3,000.1) ประธานกรรมการ ในอัตรา 3,000.บาทตอครัง้
บาทตอครั้ง
2) กรรมการ ในอัตรา 2,500 บาทตอครั้ง 2) กรรมการและเลขานุการ ในอัตรา
3) เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
2,000 บาทตอครั้ง
ในอัตรา 1,000 บาทตอครั้ง
/1.2 คาเบี้ยประชุม…

- 12 1.2 คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จาก

เปน

1) ประธานกรรมการ ในอัตรา 2,000.1) ประธานกรรมการ ในอัตรา 2,000.บาทตอครัง้
บาทตอครั้ง
2) กรรมการ ในอัตรา 1,000 บาทตอครั้ง 2) กรรมการและเลขานุการ ในอัตรา
3) เลขานุการ ในอัตรา 300 บาทตอครั้ง
1,000 บาทตอครั้ง

2. ใหเรียงลําดับคณะกรรมการและอนุกรรมการตามลําดับ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา

12.30 น.

สิริรัตน วงษทอง
(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

สุภชัย หาทองคํา
(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 5/2551
ประกอบ วิโรจนกูฏ
( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

