รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 9/2551
วันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
8. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
นางฉัตรฤดี ลําดวน
9. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกตฯ นายแสน ศรีสุโร
10.(แทน) รักษาราชการคณบดีคณะรัฐศาสตร นายเอกราช บุญเริง
11.(แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารยอดุลย จรรยาเลิศอดุลย
12.(แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ นายณัฐวุฒิ แกวพิทูลย
13. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
14. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
15.ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
นายรัชชนนท แกะมา
16.รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา

ผูรวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
2. นายอุดม จันทรพันธ
3. นางอรุโณทัย อุนไธสง
4. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
5. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
6. นายนราธิป อาษารักษ

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

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร
นิติกร
/เปดประชุมเวลา...
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เปดประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2551
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 บุคลากรลาศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
ลาศึกษา จํานวน 5 ราย คือ
1. นายอธิพงศ สุริยา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Industrial Engineering เนนทาง Information System Engineering ณ Oregon State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนรัฐบาล ก.พ. มีกําหนด 4 ป ตั้งแต 29 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 28
สิงหาคม 2555 โดยไดรับคาจางระหวางลาเดือนละ 11,598.- บาท
2. นายธรรมวิมล สุขเสริม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ระดับ 7 สังกัดคณะสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หลาศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาDevelopment Policy ณ Graduate School for International Development and Cooperation,
Division of Development Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุน ดวยทุนสวนตัว มีกาํ หนด 3 ป
ตั้งแต 22 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2554 โดยไดรับเงินเดือนระหวางลาเดือนละ 18,480.บาท
/3. นายณรุจน ...
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3. นายณรุจน วศินปยมงคล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะรัฐศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Development Studies ณ
University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ เพื่อสรางเครือขายวิจยั
ระดับแนวหนา ภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา มี
กําหนด 3 ป ตั้งแตวนั ที่ 15 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2554 โดยไดรบั คาจางระหวางลาเดือน
ละ 10,593.- บาท
4. นางสาวอรนุช ปวงสุข พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา English
Language Teaching ณ University of Warwick ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกล
ยุทธ เพื่อสรางเครือขายวิจยั ระดับแนวหนา ภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนา
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา มีกําหนด 3 ป 2 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 29 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2554โดยไมไดรับคาจางระหวางลาศึกษา
5. นางสาวพรทิพย ไววุฒิ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
Biochemistry ณ University of Toyama ประเทศญี่ปุน ดวยทุนรัฐบาลญี่ปุน (Monbukagakubusho Mext)
มีกําหนด 1 ป
6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยไดรบั คาจาง
ระหวางลาเดือนละ 11,888.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8 ราย ตามรายละเอียดแนบทายนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตําแหนง

เลขที่

เดือนละ

175

9,700.-

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

5,446.-

18 เมษายน 2551 – 17 เมษายน 2558

เงินงบประมาณ
1

นางสาวกาญจนา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

ศิวเลิศพร

สาขาวิชาฟสิกส

ภาควิชาฟสิกส

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร

หมายเหตุ 1. มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุ น 7 ป
2. บรรจุแทนอัตรานักเรียนทุน นายชานนท เพชรรัตน ตามมติ ก.บ.บ. 4/2551

/ลําดับที่ 2 นายพัน...
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สังกัด/ชื่อ - สกุล

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

7,940.-

4,452.-

18 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

419

9,700.-

5,446.-

1 กรกฎาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

420

7,940.-

3,180.-

1 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

421

7,940.-

3,180.-

1 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

422

7,940.-

4,452.-

28 กรกฎาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

423

9,700.-

5,446.-

15 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

424

9,700.-

5,446.-

15 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

เลขที่

เดือนละ

184

เงินงบประมาณ
2

นายพัน พงษผล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาดนตรีไทย

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศิลปศาสตร

หมายเหตุ 1. นักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย
2. อยูระหวางจัดทําคําสั่งปรับวุฒิ
เงินรายไดหนวยงาน
3

นายวาโย ปุยะติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาวิศวกรรม

ภาควิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร

สถิติและคอมพิวเตอร

จากสถาบันเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
4

นายเมธากร

รัฐศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

เมตตา

สาขารัฐศาสตร

คณะรัฐศาสตร

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
5

นางสาวดวงนภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

นิธิยานันท

สาขาการจัดการทั่วไป

คณะรัฐศาสตร

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6

7

นางสาวเสาวลักษณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

อาจารย

หีบแกว

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศิลปศาสตร

นางสาวสุวิมล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

ศิริวงศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร

ภาควิชาเคมี

จากมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร

สงขลานครินทร
8

นายกวิชาติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

กะเตื้องงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร

ภาควิชาเคมี

จากมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร

สงขลานครินทร

/ระเบียบวาระที่ 5…
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป
พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปหลัง) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
ตามที่ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดแจง คณะ/สํานัก/วิทยาลัย พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางลูกจางประจําในสังกัด ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้ง 2 (ครึ่งปหลัง) เพื่อดําเนินการ
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหมกี ารเลื่อนขั้นประจําป ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก) เลื่อนขั้นในวันที่
1 เมษายน และ ครั้งที่ 2 (ครึ่งปหลัง) เลื่อนขั้นในวันที่ 1 ตุลาคม..... โดยใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางมี
ขอจํากัดในการเลื่อนขั้นตามหลักเกณฑในการขออนุมัติบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจางประจํา ดังนี้
การเลื่อนขั้นครั้งที่ 1 จํานวนผูไดเลื่อนขั้น 1 ขั้น ไมเกินรอยละ 15 ของอัตราที่มมีคนครอง ณ วันที่
1 มิถุนายน
การเลื่อนขั้นครั้งที่ 2 สวนราชการเลื่อนขั้นตามวงเงินเลื่อนขั้นของสวนราชการ
วงเงินเลื่อนขัน้ = อัตราเงินเดือนรวมของอัตราที่มีคนครอง ณ 1 กันยายน คูณ 6 %
หัก จํานวนเงินที่ใชในการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1
บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดรับผลการพิจารณาเสนอเลือ่ นขั้นของ
คณะ/สํานัก/วิทยาลัย แลว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา
ประจําป พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 2) ดังนี้
1. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 9
2. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 1- 8
3. พิจารณาเลือ่ นขั้นคาจางลูกจางประจํา และคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขัน้ )
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุม
ขาราชการ ระดับ 9
2. ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุม
ขาราชการ ระดับ 1- 8
3. ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหแตละ คณะ/สํานัก/
วิทยาลัย พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด ดังนี้
1. ใหเลื่อนขั้นตามกรอบวงเงินเลื่อนขั้นของ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย
2. คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ที่เสนอเลื่อนขั้นเกินกรอบวงเงินเลื่อนขั้น ใหปรับลด
การเลื่อนขั้นตามลําดับความสําคัญ
3. เศษของวงเงินเลื่อนขั้นที่เหลือในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ใหเสนออธิการบดี
เปนผูพิจารณาการเลื่อนขั้น

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูอํานวยการกองคลัง
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7 (ผูอาํ นวยการกองคลัง ระดับ 7) เพื่อรองรับการขยายงานดานการเงิน
การคลังและการพัสดุ ตลอดจนการใหบริการงานกองคลังเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกผูอํานวยการ
กองคลัง ระดับ 7 โดยอนุโลมถือปฏิบัติตามมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดมีมติกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
1) ประธาน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย หรือผูที่ประธาน อ.ก.ม.มอบหมาย ประธานกรรมการ
เสนอชื่อ.......................................................................................
2) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานเจาของอัตราและ
กรรมการ
ผูที่ไดรับมอบหมายอีก 1 คน
เสนอชื่อ.......................................................................................
เสนอชื่อ.......................................................................................
3) ผูที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 1 คน
กรรมการ
ซึ่งอาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ไดและตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสายงานของผูสอบคัดเลือกของหนวยงานนั้น
เสนอชื่อ.......................................................................................
4) เลขานุการ อ.ก.ม.
กรรมการและ
รองอธิการบดีฝายบริหาร คือ นายสุภชัย หาทองคํา
เลขานุการ

/เอกสารประกอบการประชุม...
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เอกสารประกอบการประชุม
1. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.3/4004 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551
2. ขั้นตอนการคัดเลือกผูอํานวยการกองและเลขานุการคณะ/สํานัก
3. บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิสังกัดกองคลังมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่น
4. ขอมูลเปรียบเทียบหลักเกณฑ ก.ม. และ ก.พ.อ.
มติที่ประชุม
1. อนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7
ระดับ 7 (ผูอาํ นวยการกองคลัง ระดับ 7)
2. กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
1) อธิการบดี
เปนประธาน
2) รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
เปนกรรมการ
3) คณบดีคณะเกษตรศาสตร
เปนกรรมการ
4) ทาบทามผูทรงคุณวุฒิในสายงานของผูสอบคัดเลือก จํานวน 1 คน
โดยทาบทาม ลําดับที่ 6 และลําดับที่ 2 ตามลําดับ เปนกรรมการ
5) รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ แนบประวัติ
ของผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเสนอชื่อในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกผูอํานวยการกองในคราวตอไป

5.3 การขอกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 7 - 8
สํานักวิทยบริการ สงประวัติและผลงานของ นายเพลิน วิชัยวงศ ตําแหนง
นักประชาสัมพันธ 6 ระดับ 6 เลขที่ตําแหนง 333 สังกัดสํานักวิทยบริการ ขอรับการประเมินเพื่อ
กําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 7-8
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เดิมกรอบตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ ระดับ 7 – 8 กําหนดไวที่
งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
2. สํานักวิทยบริการยังไมไดรับอนุมัติใหกาํ หนดกรอบตําแหนงนักประชาสัมพันธ
ชํานาญการ 7-8 ไว
/ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา…
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นควรใหสํานักวิทยบริการขอกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
ระดับ 7-8 หรือ
2. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติใหดาํ เนินการประเมินผลงานของ
บุคคลดังกลาวหากผานการประเมินแลวใหยายและตัดโอนตําแหนงไปสังกัด
งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อใหตรงตามกรอบ
อัตรากําลัง

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.10.1/5159 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551
2. กรอบอัตรากําลังที่อนุมัตชิ ํานาญการ
3. มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 7 – 8

มติที่ประชุม
อนุมัติใหดําเนินการประเมินผลงานของ นายเพลิน วิชัยวงศ หากผาน
การประเมินแลวใหยายและตัดโอนตําแหนงไปสังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
เพื่อใหตรงตามกรอบอัตรากําลัง

5.4 รางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555)
ที่มาและการดําเนินการ
1. แนวคิดเกีย่ วกับองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวใหม ใหความสําคัญกับ “คน”
วาเปนทุนที่มคี ุณคาและมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใหมีสมรรถนะสูงขึ้นจึงเปนกลยุทธที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร และการบริหาร
กําลังคนภาครัฐแนวใหม มุงสรางกลไกเพือ่ ใหกําลังคนภาครัฐทุกระดับไดรับการพัฒนา ทั้งในดาน
องคความรู ทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางาน เพื่อใหเปนผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู มีคุณภาพ
คุณธรรม เหมาะสมสอดคลองกับทิศทางขององคกร
/2. การประกันคุณภาพ...
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญกับ
2.1 การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและผูบริหารทุกระดับ
2.2 การสงเสริมสมรรถนะในการบริหารงานบุคคล
2.3 การพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. การพัฒนาระบบราชการใหความสําคัญกับการบริหารและการบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ และนําไปสูการพัฒนาสถาบัน
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไมมีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของรองอธิการบดีฝายบริหาร รวมกับ
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร และ อาจารยวศิน โกมุท จึงไดศกึ ษาเอกสาร ประชุมตําแหนงบุคลากร
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2551 เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดตามราง
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2555) )
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. รายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร
1.1 วัตถุประสงคในการพัฒนา
หนา 2
1.2 สมรรถนะหลักทีพ่ ึงประสงคของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนา 5 - 6
1.3 สมรรถนะในหนาที่
หนา 6 - 7
1.4 ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนา 7
1.5 คุณลักษณะพึงประสงคของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนา 8
1.6 ตําแหนงและการพัฒนา
หนา 21 - 22
1.7 รูปแบบและวิธีการพัฒนา
หนา 22 – 23
1.8 งบประมาณ
หนา 24 - 30
2. กิจกรรมการพัฒนา ลําดับที่ 11.4 จํานวน 2 โครงการ คือ
โครงการศึกษาเพิ่มเติมภายในและตางประเทศ ขออนุมัติในหลักการดังนี้
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมภายในและ
ตางประเทศ
2.1.2 ใหคณะกรรมการจัดสรรทุน ฯ กําหนดสัดสวนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ กับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
/ 2.1.3 สําหรับบุคลากร…
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2.1.3 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ใหเปนการสนับสนุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทของตําแหนงอาจารยเปนลําดับแรก ทั้งนี้ เพือ่ ใหสอดคลองกับบทเฉพาะกาลของมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงอาจารยที่กาํ หนดไวดังนี้ “กรณีผูที่บรรจุเขารับราชการ โดยใชวุฒปิ ริญญาตรีกอนที่ ก.พ.อ.
จะมีมติกําหนดใหตําแหนงอาจารยเริ่มตนจาก ระดับ 4 ใหยังคงดํารงตําแหนงอาจารยตอไปได โดยมี
เงื่อนไขในการพัฒนาบุคคลดังกลาวใหไดรับวุฒิการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้นโดยเร็ว” (ตามขอมูลหนา 13
ตารางที่ 4.8.1 )
2.1.4 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหสนับสนุนบุคลากรในตําแหนง
หลัก 6 ตําแหนง
2.1.5 การจัดลําดับการจัดสรรทุนและการชดใชทนุ ใหคณะกรรมการจัดสรรทุน ฯ
เปนผูกําหนด
2.2 โครงการสนับสนุนการผลิตตํารา ขออนุมัติในหลักการ ดังนี้
2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินสนับสนุนการผลิตตํารา
2.2.2 ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสนับสนุน ฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการจัดสรรเงิน การเบิกจายเงิน การรายงานผลการดําเนินงาน และมาตรการสําหรับ
ผูที่มีไมมีความคืบหนาในการดําเนินงาน
มติที่ประชุม
ใหนํารางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) ไปพิจารณา และนํามาพิจารณาเปนเรื่องสืบเนื่องในการประชุมคราวหนา
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและสารสนเทศ แจงขอมูลตอที่ประชุมวาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได
อนุมัติแผนงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2552 แลว หากจะใชงบประมาณในการดําเนินการ
ตามรางแผนฯ ดังกลาว ตองขออนุมตั ิงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่มเติม โดยใชหมวด
เงินสํารอง หรือใหขออนุมัติงบประมาณในชวงเดือนมิถนุ ายน ภายหลังทราบจํานวนนักศึกษาที่จะเขาศึกษา
ในปการศึกษาหนา

5.5 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได
ดวยมีลูกจางชัว่ คราวยืน่ ขอปรับสถานภาพเปนพนักงานโดยใชเงินรายได และ
หนวยงานไดประเมินมาเรียบรอยแลว จํานวน 8 ราย จากการตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏวา มีคุณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด จํานวน 7 ราย และคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน
1 ราย โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจางชัว่ คราว
เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได ดังนี้
/1. รายชื่อ...
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1. รายชื่อผูที่มคี ุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดและปฏิบตั ิงานตามสัญญาจาง
คราวละ 1 ปี จำนวน 7 ราย ดังนี้
1) นางสาวเพชรี จึงสุทธิวงษ ลูกจางชัว่ คราว ตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (ปฏิบัติหนาที่เปนการประจํา ณ โครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี) มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ป 10 เดือน - วัน (นับถึงวันที่
30 กันยายน 2551) ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
8,324.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
2) นางสาวศิรวิ รรณ บุตรศิริ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดคณะนิตศิ าสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ป 5 เดือน 10 วัน (นับถึงเดือน 30 กันยายน 2551)
ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,173.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
3) นางสาวอารียา ทองชาติ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคณะนิตศิ าสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ป 5 เดือน 10 วัน (นับถึงเดือน 30 กันยายน 2551)
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 8,173.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180.-บาท
4) นายเสกสันต ศรีสันต ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปประยุกต
และการออกแบบ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี 10 เดือน - วัน (นับถึงเดือน 30 กันยายน 2551)
ทั้งนี้ ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 9,886.-บาท
คาสวัสดิการเดือนละ 5,446.-บาท
5) นางสาวชยาพร แกนสาร ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร
สถิติ และคอมพิวเตอร สังกัดคณะวิทยาศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี - เดือน 27 วัน (นับถึงเดือน
30 กันยายน 2551) ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 15,523.บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
6) นายเอกนรินทร คําคูณ ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูช วยสอน สังกัดภาควิชา
คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร สังกัดคณะวิทยาศาสตร มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี 5 เดือน
13 วัน (นับถึงเดือน 30 กันยายน 2551) ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551
โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 11,253.-บาท โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
7) นางสาวนฤมล ทองทา ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงผูช วยสอน สังกัดภาควิชาฟสิกส
สังกัดคณะวิทยาศาสตร มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 ปี 2 เดือน 18 วัน (นับถึงเดือน 30 กันยายน 2551)
ทั้งนี้ใหปรับสถานภาพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 11,253.-บาท
โดยไมไดรับคาสวัสดิการ
/เอกสารประกอบการประชุม…
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เอกสารประกอบการประชุม
- รายละเอียดการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงานเงินรายได
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2. รายชื่อผูทไี่ มมีคุณสมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑ คือ มิไดจางคราวละ 1 ป จํานวน 1 ราย คือ
8) นายธเนศ สีหพิทักษเกียรติ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ระยะเวลาการจาง ดังนี้
ครั้งที่ 1
ตั้งแต 3 กรกฎาคม 2549 - 30 กันยายน 2549
รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 เดือน 29 วัน
ครั้งที่ 2
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 - วันที่ 31 มีนาคม 2550
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน
ครั้งที่ 3
ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2550 - วันที่ 30 กันยายน 2550
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน
ครั้งที่ 4
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 - วันที่ 31 มีนาคม 2551
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน
ครั้งที่ 5
ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน 2551
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน
ดังนั้น ตามคําสั่งจางครั้งที่ 1-5 ไมมีคําสั่งใดที่มีระยะเวลาการจางคราวเดียว 1 ป
ทั้งนี้ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ป 2 เดือน 29 วัน แตทั้งนี้ไมมีระยะเวลา
การจางคราวเดียว 1 ป ตามหลักเกณฑที่กําหนด
เอกสารประกอบการประชุม
- รายละเอียดการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงานเงินรายได
มติที่ประชุม
เนื่องจากมีกรณีดังกลาวขางตนอยูในระหวางการอุทธรณและรองทุกข จึงมีมติ
ถอนเรื่องนี้กอน และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณฯ วินิจฉัยเปนประการใด จะไดนําคําวินิจฉัยมาเปนแนวทาง
ในการพิจารณาตอไป
/5.6 การกําหนดลักษณะ...
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5.6 การกําหนดลักษณะตองหามของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติถึงลักษณะตองหามของผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาไว เชน เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เคยถูกลงโทษ
ใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือ
เขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ เปนตน และในสวนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 65/1
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
นั้นไดบัญญัตใิ หการกําหนดลักษณะตองหามของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหการสรรหา
บุคคลบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสรรหาใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงใครขอ
ความรวมมือสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. การพิจารณากําหนดลักษณะตองหามของการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีอ่ อกตามมาตรา 65/1 ควรกําหนดหามบรรจุบุคคลผูเคยถูกลงโทษ
ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากหนวยงานอื่นของรัฐเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2. การกําหนดโรคที่มีลักษณะตองหามของการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ควรกําหนดเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลกั ษณะ
ตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 และการสรรหาพนักงานควรกําหนดใหมี
การตรวจสุขภาพจิตวาเปนโรคทางจิตที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามขอหามหรือไม
3. การกําหนดมาตรฐานการลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาควร
เปนไปในมาตรฐานเดียวกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
การลงโทษทางวินยั ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เชน ผูใ ดลวงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา
ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก เปนตน
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. เห็นควรดําเนินตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความรวมมือ
ดังนี้
1) กําหนดหามบรรจุบุคคลผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจาก
หนวยงานอื่นของรัฐเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางชั่วคราว
/2) กําหนดหาม...
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2) กําหนดหามบรรจุบุคคลที่เปนโรคทางจิตที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบตั งิ านใน
หนาที่เขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางชั่วคราว
อนึ่ง ในการรายงานตัวเขาปฏิบัตงิ านสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและ
ลูกจางชั่วคราวตองยืน่ หนังสือรับรองแพทย และหนังสือตรวจสอบสุขภาพจิต
จากโรงพยาบาลของรัฐดวย
3) กําหนดมาตรฐานการลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาควร
เปนไปในมาตรฐานเดียวกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

2. มอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ และโครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย
ดําเนินการจัดทําหรือแกไขขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
เอกสารประกอบการประชุม
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินยั ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. กฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงาน พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ

ตามที่ นายวาโย ปุยะติ ไดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน เพื่อ
ศึกษาระดับ โท – เอก ในประเทศ ประจําป 2547 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งทุนดังกลาวกําหนด
ระยะเวลาการใหทุนไมเกิน 5 ป และเมื่อนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกใหทนั ภายใน 2 ปการศึกษา หากไมทนั ตามกําหนดระยะเวลาการใหทุนจะสิ้นสุดลง
/นายวาโย…
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นายวาโย ปุยะติ ไมสามารถเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดทันตามกําหนด ทําให
ระยะเวลาการรับทุนปริญญาเอกตอเนื่องจากปริญญาโทสิ้นสุดลง นายวาโยฯ จึงไดรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงานในแลวตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2551
เนื่องจากกรอบอัตราของ นายวาโย ปุยะติ บรรจุอยูในแผนงบประมาณประจําป
2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 จึงมีมติใหจาง
นายวาโย ปุยะติ ดวยเงินรายไดคณะไปพลางกอนจนกวากรอบอัตราของ นายวาโย ปุยะติ จะไดรบั การ
อนุมัติในปงบประมาณ 2552
คณะวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ นายวาโย ปุยะติ จาก
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร เปน
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

6.2 ขอบรรจุกลับเขารับราชการ
ดวย นางฐิตนิ นั ท ภูนิคม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาออกจากราชการ ตั้งแตวนั ที่
9 มิถุนายน 2551 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 605/2551 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 และ
บุคคลดังกลาวขอบรรจุกลับเขารับราชการในสังกัดคณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุกลับขาราชการ นางฐิตนิ ันท ภูนคิ ม ในกรอบ
อัตราเลขที่ 285 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้นเงินเดือน 17,910.-บาท ทั้งนี้
กรอบอัตราของบุคคลดังกลาวยังไมไดขออนุมัติดาํ เนินการเปดรับโอนหรือสอบคัดเลือกมาทดแทน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 605/2551 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
2. หนังสือ ลงวันที่ 15 กันยายน 2551 เรื่อง ขอบรรจุกลับเขารับราชการ
3. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.9.1/10414 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551
4. กฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับ
ราชการ และเงินเดือนทีจ่ ะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
/ ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา…
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นควรใหคณะศิลปศาสตร ดําเนินการตามมติ อ.ก.ม. เดิมโดยอนุโลม เนื่องจาก
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ
การนับวันรับราชการ และเงินเดือนทีจ่ ะรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
ยังไมแลวเสร็จ ซึ่งอยูในระหวางนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มติ อ.ก.ม. ในการบรรจุกลับเขารับ
ราชการประกอบดวย
- มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2538 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538
- มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 9/2538 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2538
- มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2539 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2539
2. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรบรรจุกลับ นางฐิตินันท ภูนิคม ตั้งแตวนั ที่
20 ตุลาคม 2551
มติที่ประชุม

อนุมัติ
6.3 ขออนุมัติเปลีย่ นกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ดวย คณะเภสัชศาสตร มีกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(เงินงบประมาณ) วาง จํานวน 1 อัตรา คือ ตําแหนงผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาถึงความจําเปนวา
ปจจุบันคณะมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึน้ ทําใหภาระงานดานการเรียนการสอนปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น แต
บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการมีจํานวนจํากัด โดยเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตร คณะ
จึงขอหารือเรื่องการเปลี่ยนกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
เปน ตําแหนงนักวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงขอความเห็นจากกองแผนงานในเรื่อง
โครงสรางอัตรากําลังของคณะเภสัชศาสตรและงบประมาณที่จะมีผลกระทบ
ตอมา กองแผนงาน ไดใหความเห็นโดยพิจารณาจากภาระงานของตําแหนง
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรของคณะเภสัชศาสตร เทียบเคียงกับภาระงานของตําแหนงนักวิทยาศาสตรของคณะ
ตาง ๆ และพิจารณาดานภาระงานกับจํานวนนักศึกษา วาหากคณะประสงคจะเปลี่ยนตําแหนง ควรกําหนด
ภาระงานในดานการจัดการสารเคมี เครื่องแกว วัสดุวิทยาศาสตรประจําป การจัดการครุภัณฑวิทยาศาสตร
และงานบริการวิชาการ รวมถึงการเปนผูชวยวิจยั รวมถึงจะตองสามารถดําเนินงานไดทุกกระบวนงาน โดย
มิตองจางผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรเพิ่มเติม สําหรับงบประมาณนั้นเปนการบริหารวงเงินรวมของทุก
หนวยงาน จึงยังคงมีงบประมาณเหลือจํานวนหนึ่งที่สามารถรองรับคาใชจายในสวนที่เกินกวางบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรเพื่อการจางอัตรานักวิทยาศาสตรที่ขอเปลี่ยนได
/คณะเภสัชศาสตร...
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คณะเภสัชศาสตร ไดพิจารณากําหนดภาระงานเพิ่มเติมตามความเห็นของ
กองแผนงานแลว จึงขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ 174 จาก ตําแหนง
ผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร เปน ตําแหนงนักวิทยาศาสตร

มติที่ประชุม

อนุมัติ

ปดประชุมเวลา

11.30 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
10/2551

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

