รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 10/2551
วันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน 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. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร
นายทรงพล อินทเศียร
8. (แทน) รักษาราชการคณบดีคณะรัฐศาสตร พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ
9. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูช วยศาสตราจารยมนูญ ศรีวริ ัตน
10. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
11. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
ผูไมมาประชุม
1. รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
4. คณบดีคณะบริหารศาสตร

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

ผูชว ยศาสตราจารยสมชาย นิลอาธิ
ติดราชการ
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม ติดราชการ
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ติดราชการ
ศาสตราจารยอภิชยั พันธเสน
ติดราชการ

ผูรวมประชุม
1. นายอุดม คําจันทร
ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
2. ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร
3. นางอรุโณทัย อุนไธสง
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
4. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
บุคลากร
5. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
นิติกร
/ลําดับที่ 6...
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6. นายนราธิป อาษารักษ
7. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป
8. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ

นิติกร
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
บุคลากร 6 ระดับ 6

เปดประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2551
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555)
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2551 มีมติใหคณะกรรมการนํารางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) ไปพิจารณา และนํามาพิจารณาเปนเรื่องสืบเนื่องในการประชุม
คราวหนา นัน้
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) ทั้งนี้ ไดแกไขตําแหนงบริหาร
ในหนา 21

/จากเดิม...
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จากเดิม

แกไขเปน

ตําแหนงบริหารระดับสูง
ตําแหนงบริหารระดับสูง
1. รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
1. อธิการบดี
2. คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี
2. รองอธิการบดี
3. ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก
3. ผูอํานวยการสํานัก
ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
ตําแหนงบริหารระดับกลาง
ตําแหนงบริหารระดับกลาง
1. หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา
1. ผูชวยอธิการบดี
2. เลขานุการคณะ/สํานัก/วิทยาลัย
2. รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก
หัวหนาสํานักงานคณบดี หัวหนาสํานักงาน
3. ผูอํานวยการกอง/หัวหนาโครงการ
เลขานุการคณะ/สํานัก/วิทยาลัย
จัดตั้งกอง
3. ผูอํานวยการกอง หัวหนาโครงการจัดตัง้ กอง
4. เลขานุการคณะ /สํานัก/วิทยาลัย
5. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ/
สํานัก/วิทยาลัย
6. หัวหนาสํานักงานคณบดี
ตําแหนงบริหารระดับตน ; หัวหนางาน
ตําแหนงบริหารระดับตน
1. ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
2. หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา, รอง
หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา
3. หัวหนางาน/หัวหนาหนวย/หัวหนา
ฝาย

ที่มาและการดําเนินการ
1. แนวคิดเกีย่ วกับองคกรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวใหม ใหความสําคัญกับ “คน”
วาเปนทุนที่มคี ุณคาและมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมีสมรรถนะสูงขึ้นจึงเปนกลยุทธที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกร และการบริหารกําลังคน
ภาครัฐแนวใหม มุงสรางกลไกเพื่อใหกําลังคนภาครัฐทุกระดับไดรับการพัฒนา ทั้งในดานองคความรู ทัศนคติ
คานิยม และวัฒนธรรมในการทํางาน เพือ่ ใหเปนผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู มีคุณภาพ คุณธรรม เหมาะสม
สอดคลองกับทิศทางขององคกร
/2. การประกัน…
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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 ประชุมตําแหนงบุคลากรเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2551 เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดตามรางแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 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
• หากเห็นชอบจะไดจัดหลักสูตรการพัฒนา เงื่อนไขการพัฒนา และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาแตละกลุมตอไป
2. กิจกรรมการพัฒนา ลําดับที่ 11.4 จํานวน 2 โครงการ คือ
2.1 โครงการศึกษาเพิ่มเติมภายในและตางประเทศ ขออนุมัติในหลักการดังนี้
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมภายในและ
ตางประเทศ
/2.1.2 ใหคณะกรรมการ...
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2.1.2 ใหคณะกรรมการจัดสรรทุน ฯ กําหนดสัดสวนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ กับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.1.3 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ใหเปนการสนับสนุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทของตําแหนงอาจารยเปนลําดับแรก ทั้งนี้ เพือ่ ใหสอดคลองกับบทเฉพาะกาลของมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงอาจารยที่กําหนดไวดังนี้ “กรณีผทู ี่บรรจุเขารับราชการ โดยใชวุฒิปริญญาตรีกอนที่ ก.พ.อ. จะมีมติ
กําหนดใหตําแหนงอาจารยเริ่มตนจาก ระดับ 4 ใหยังคงดํารงตําแหนงอาจารยตอไปได โดยมีเงือ่ นไขในการ
พัฒนาบุคคลดังกลาวใหไดรบั วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเร็ว” (ตามขอมูลหนา 13 ตารางที่ 4.8.1 )
2.1.4 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหสนับสนุนบุคลากรในตําแหนง
หลัก 6 ตําแหนง
2.1.5 การจัดลําดับการจัดสรรทุนและการชดใชทนุ ใหคณะกรรมการจัดสรรทุน ฯ
เปนผูกําหนด
• หากเห็นชอบจะไดนําเสนอรางขอบังคับ ฯ เพื่อพิจารณาตอไป
2.2 โครงการสนับสนุนการผลิตตํารา ขออนุมัติในหลักการ ดังนี้
2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินสนับสนุนการผลิตตํารา
2.2.2 ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสนับสนุน ฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการจัดสรรเงิน การเบิกจายเงิน การรายงานผลการดําเนินงาน และมาตรการสําหรับ
ผูท่มี ีไมมีความคืบหนาในการดําเนินงาน
• หากเห็นชอบจะไดนําเสนอรางขอบังคับ ฯ เพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการการพัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะ และใหโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ จัดทําขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความสมบูรณและชัดเจนมากขึ้น
ดังนี้
1. การแบงกลุม ตําแหนง
1) ใหแบงกลุมตําแหนงเปน 4 กลุมตามเสนอ คือ ตําแหนงบริหาร ตําแหนง
วิชาการ ตําแหนงหลักสายสนับสนุนวิชาการ และตําแหนงทั่วไป
2) ใหจัดกลุมตําแหนงบริหารตามขอเสนอและคําแนะนําของประธาน ดังนี้
2.1) ตําแหนงบริหารระดับสูง ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก

/2.2) ตําแหนงบริหาร...
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2.2) ตําแหนงบริหารระดับกลาง ไดแก ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี
รองผูอํานวยการสํานัก หัวหนาภาควิชา/ประธานสาขาวิชา ผูอาํ นวยการกอง หัวหนาโครงการจัดตัง้ กอง
เลขานุการคณะ/สํานัก/วิทยาลัย หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ/สํานัก/วิทยาลัย หัวหนาสํานักงานคณบดี
2.3) ตําแหนงบริหารระดับตน ไดแก ผูชวยคณบดี ผูช วยผูอาํ นวยการสํานัก
รองหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา หัวหนางาน/หนวย/ฝาย
3) ตําแหนงวิชาการ ใหประสานกองบริการการศึกษาและโครงการจัดตัง้ กองวิจัย ฯ
เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาใหครอบคลุมตามหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
4) ใหสงขอมูลใหทุกหนวยงานพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดใหตาํ แหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการพัสดุ บุคลากร และ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนตําแหนงหลักในการพัฒนาตําแหนงสนับสนุนวิชาการ
2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ใหใชสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน
3. สมรรถนะในหนาที่ (Functional Competency) ใหศึกษาและวิเคราะหขอมูลตามหลักการ
กําหนดสมรรถนะตามภาระหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงบริหาร ตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนง
หลักสายสนับสนุนวิชาการ ตามขั้นตอนของการกําหนดสมรรถนะ
4. การกําหนดมาตรการเพือ่ ใหการพัฒนาบังเกิดผล เห็นชอบใหการพัฒนามีผลตอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง ตําแหนงบริหาร และการเขาสูตําแหนงที่สงู ขึน้ ทั้งนี้ ใหโครงการจัดตัง้ กองการ
เจาหนาที่นําเสนอหลักเกณฑการพิจารณา โดยใหเปนหลักเกณฑเพื่อการจูงใจมากกวาการลงโทษ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 17 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล
คณะเกษตรศาสตร
สาขาวิชาประมง
นายทวนทอง จุฑาเกตุ

ตําแหนง

รองศาสตราจารย

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

8

23,230.-

9

ขั้น

หมายเหตุ

23,230.-

- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

/ลําดับที่ 2 นางสาวศิริมา...

-7ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

2

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวศิริมา สุวรรณกูฏ

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

3

นายปรีชา บุญจูง

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350.-

8

19,440.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

4

นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

5

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร
นางสาวนงคราญ สระโสม

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

6

นางสาวกนกพร ชางทอง

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

7

ภาควิชาเคมี
นายกัมปนาท ฉายจรัส

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

8

นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

9

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นางสาวจันทรพร ทองเอกแกว

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

10

นางสาวกัญญจนา นึกดี

ผูชวยศาสตราจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

11

นางพิชญาภรณ สุวรณณกูฏ

อาจารย

6

15,410.-

7

15,410.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

12

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายกอโชค ภูนิคม

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,190.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

13

นายสมบัติ สินธุเชาวน

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350.-

8

19,440.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

14

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรองนิกส
นายมงคล ปุษยตานนท

ผูชวยศาสตราจารย

7

18,910.-

8

18,910.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

/ลําดับที่ 15 นายเกรียงศักดิ.์ ..
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ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

15

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายเกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย

ผูชวยศาสตราจารย

7

19,350.-

8

19,440.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

16

คณะศิลปศาสตร
นางสาวสารภี ขาวดี

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

17

วาที่ ร.ต.บุญยสฤษฎ อเนกสุข

อาจารย

6

15,780.-

7

15,840.- - ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 ราย ตามรายละเอียดแนบทายนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,700.-

5,446.-

1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2553

13,110.-

7,420.-

16 กันยายน 2551 – 30 กันยายน 2556

เลขที่

เดือนละ

234

144

เงินงบประมาณ
1

นายวาโย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

ปุยะติ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ภาควิชาคณิตศาสตร

จากสถาบันเทคโนโลยี

สถิติและคอมพิวเตอร

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

คณะวิทยาศาสตร

ลาดกระบัง
หมายเหตุ มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุ น 2 ป
2

น.ส.กานตตะรัตน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาจารย

วุฒิเสลา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

ภาควิชาเคมี

เทคโนโลยีศึกษา

คณะวิทยาศาสตร

จากมหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุ น 5 ป

/ลําดับที่ 3 นายสุพจน...
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ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คาจาง

ตําแหนงที่จาง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตําแหนง

เลขที่

เดือนละ

139

13,110.-

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

7,420.-

23 กันยายน 2551 – 30 กันยายน

เงินงบประมาณ
3

นายสุพจน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาจารย

สีบุตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ภาควิชาคณิตศาสตร

และเทคโนโลยีศึกษา

สถิติและคอมพิวเตอร

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร

2556

หมายเหตุ มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุ น 5 ป
4

นางสาวสุภาพร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาจารย

พรไตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

ภาควิชาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีศึกษา

ชีวภาพ

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร

140

13,110.-

7,420.-

1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน
2556

หมายเหตุ มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุ น 5 ป
5

นายอธิคม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

คงดี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

201

9,700.-

5,446.-

2 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน
2552

หมายเหตุ ทดแทนอัตราของ ผูชวยศาสตราจารยอภิศักดิ์ ภูพิพัฒน
เงินงบประมาณ
6

นายวิเชียร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

อันประเสริฐ

สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับ

สํานักงานเลขานุการ

สิ่งแวดลอม

คณะศิลปศาสตร

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารย

171

9,700.-

5,446.-

1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน
2552

หมายเหตุ ทดแทนอัตราของ นายศรัณย สุดใจ
7

นายชญานนท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

แสงศรีจันทร

สาขาจารึกภาษาไทย

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศิลปศาสตร

133

9,700.-

5,446.-

1 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน
2552

หมายเหตุ ทดแทนอัตราของ นางสาวจุฬาลักษณ กุคําอู
เงินรายไดหนวยงาน
8

พ.ต.ท.กิตติวัฒน

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

ฉัตรศรีโพธิ์

สาขากฎหมายมหาชน

คณะนิติศาสตร

445

9,700.-

5,446.-

1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน
2552

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

/ลําดับที่ 9 นางสาวขวัญณภิส...
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ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

เลขที่

เดือนละ

307

9,700.-

5,446.-

1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

346

9,700.-

5,446.-

16 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

449

7,940.-

3,180.-

16 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

เงินรายไดหนวยงาน
9

นางสาวขวัญณภิส

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

รัชตะวรรณ

สาขารัฐประศาสนศาสตร

คณะรัฐศาสตร

จากสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
10 นายวรุตม
อิงคถาวรวงศ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขารัฐประศาสนศาสตร

คณะรัฐศาสตร

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11 นาวสาวนิตยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นักวิเทศสัมพันธ

แสนบุตร

สาขาภาษาอังกฤษ

สํานักงานเลขานุการ

และการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การดํารงตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงประเภทผูบริหารของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ดวย มหาวิทยาลัยแมโจไดขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง
ทางวิชาการและตําแหนงประเภทผูบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัยแมโจ บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฏีกา
(คณะที่ 8) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว จึงแจงผลการพิจารณาไปยังสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ และสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยไดตอบขอหารือเปน 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทําหนาที่หมือนอาจารยที่เปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัยแมโจถือเปนคณาจารยประจําที่สามารถดํารงตําแหนงทางวิชาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แมโจ หรือไม
/ตอบขอหารือ …
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ตอบขอหารือ แมวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แกไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะกําหนดตําแหนงวิชาการ ซึ่งไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย อาจารย และตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยทําหนาที่สอนและวิจยั ของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก็ตาม แตเมือ่ มาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันรองรับใหพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ยอมมีผลทําใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถดํารงตําแหนงศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารยได ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ทําหนาที่เหมือน
อาจารยที่เปนขาราชการจึงถือเปนคณาจารยประจําที่สามารถดํารงตําแหนงทางวิชาการได
ประเด็นที่สอง กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารไดหรือไม และหาก
สามารถดํารงตําแหนงดังกลาวได จะสามารถใชอํานาจบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาที่เปนขาราชการในสังกัด
ไดหรือไม
ตอบขอหารือ แมวาบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการแตงตั้งตําแหนงประเภทผูบ ริหารของ
มหาวิทยาลัยแมโจจะตองแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยก็ตาม แตเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชแลว ไดเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรองรับใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะ
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หรือตําแหนงอื่นใดที่กาํ หนดไวใน
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา 65/1 และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจและ
หนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งและอํานาจบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดหนวยงานนั้น ดังนั้น เมื่อบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไดมีการ
รองรับสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไว ทั้งการดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารและกรณีการใช
อํานาจบังคับบัญชาผูใตบงั คับบัญชาดวยแลว พนักงานมหาวิทยาลัยจึงสามารถดํารงตําหนงประเภทผูบริหาร
และสามารถบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาที่เปนขาราชการในสังกัดได
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการดํารงตําแหนง
ทางวิชาการและตําแหนงประเภทผูบริหารของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 5…
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การแตงตัง้ ผูช วยศาสตราจารยพิเศษ
ดวย คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอขอกําหนดตําแหนงผูช วยศาสตราจารยพิเศษ
สาขาพืชสวน ให นายประเวศ ไชยวงศ ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการสอน
ถายทอดวิชาใหแกนักศึกษาในสังกัดคณะเกษตรศาสตรและมีคุณสมบัตเิ หมาะสม โดยผานการประเมิน ผลงาน
จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การแตงตั้ง
นายประเวศ ไชยวงศ ใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ ในสาขาวิชาพืชสวน ตั้งแตวันที่
24 เมษายน 2551 เปนตนไป ทั้งนี้ หากทีป่ ระชุมเห็นชอบ จะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แตงตั้ง นายประเวศ ไชยวงศ ใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ ในสาขาวิชาพืชสวน ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การไปปฏิบัติงานชดใชทุนยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร ขอหารือที่ประชุมกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ชดใชทุน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงคจะไปปฏิบัติงานชดใชทุนยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นวาสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม และมีขั้นตอนการดําเนินการอยางไร
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอขอมูลตอที่ประชุมวาตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ไดกาํ หนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติสําหรับผูที่ไดรับทุนจาก
ทางราชการหรือจากเจาของทุน เพื่อไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ ไมวา จะเปนเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใด รวมทั้งเงินรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
นิติบุคคลตางประเทศ นิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศที่มอบใหแกรัฐบาลหรือสวนราชการซึ่งรัฐบาล
หรือสวนราชการตกลงกันไว และมีสัญญาผูกพันใหเขารับราชการชดใชทุนยังหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสวนราชการเจาของทุน โดยในระหวางรับราชการชดใชทุน หากผูชดใชทุนมีความประสงคจะรับราชการ
ชดใชทุนในสวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐแหงใหมที่เปนคูสัญญา และสวนราชการตนสังกัดปจจุบนั ตองใหความยินยอมเปนหนังสือ และตอง
/ไดรับการบรรจุ...
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ไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม ซึ่งสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
แหงใหมตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิมและเปนผูจดั ทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูค้ําประกัน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ
รับทราบขอมูลที่โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่นําเสนอ

มติที่ประชุม

6.2 การเบิกจายคาเดินทางไปราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
คณะเภสัชศาสตร ขอหารือการเบิกจายคาเดินทางไปราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอขอมูลตอที่ประชุมวาการเบิกจายคาเดินทางไป
ราชการของขาราชการ แบงเปน 2 อัตรา คือ ระดับ 1 – 8 และ ระดับ 9 ขึ้นไป สําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยใหเบิกคาเดินทางไปราชการเทียบไดระดับ 8 ของ
ขาราชการ การเบิกจายคาเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนดุลยพินิจ
ของผูบังคับบัญชา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา

11.30 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
11/2551

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

