รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 6/2551
วันศุกรที่ 13 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
4. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา
5. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นายนรินทร บุญพราหมณ
6. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายปรีชา บุญทํานุก
7. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
8. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
9. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
นางสริญญา พินิจชัย
10. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ พญ.สรญา แกวพิทูลย
11.(แทน) รักษาราชการคณบดีคณะรัฐศาสตร นายเอกราช บุญเริง
12. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
13. (แทน)ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ธนวิรฬุ ห
ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
2. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
ผูรวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
3. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
4. นายนราธิป อาษารักษ
5. นพ.เอกพจน ทองมี
6. นพ.สุพจน ฉัตรทินกร

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
นายรัชชนนท แกะมา
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน

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

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร
นิติกร
อาจารย
อาจารย
/เปดประชุม...
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เปดประชุมเวลา

10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมเพือ่ ทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ทานอธิการบดีติดประชุมที่จังหวัดกับผูว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึง
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารดําเนินการประชุมแทน
2. ตามที่โครงการจัดตั้งกองกฎหมายไดนํารางขอบังคับจรรยาบรรณเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 นั้น สภามหาวิทยาลัยมี
มติใหปรับปรุงรายละเอียดตาง ๆ ดังนั้น เมื่อโครงการจัดตั้งกองกฎหมายดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
แลว ฝายเลขานุการฯ จะไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2551
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 อัตราคาตอบแทนทางวิชาชีพแพทย
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไดมอบหมายใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับการการจายคาตอบแทนทางวิชาชีพแพทยเพิ่มเติม นั้น วิทยาลัยแพทยฯ
ไดศึกษาขอมูลแลว ใครขอนําเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

/1. อัตราคาจาง...
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1. อัตราคาจางและคาตอบแทนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร จายในปจจุบนั
รายละเอียด

อัตรา/บาท

ระเบียบที่เกี่ยวของ

1. เงินเดือน (ตามคุณวุฒิ)

ระเบียบ กพ.

2. สวัสดิการ (ตามคุณวุฒิ)

มติ กบบ.

3. ประสบการณ (เฉพาะผูที่
เคยรับราชการมากอน)
4. คาไมเปดเวชปฏิบัติ

X 1.7 เทา จากเงินเดือนเดิม ศธ 0529.5/186 ลว.21 มี.ค.48
10,000.- บาท (เฉพาะที่ลาออกจากราชการ)

5. คาวิชาชีพ

10,000.- บาท
รายรับรวม ประมาณ

38,000.- บาท

เมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนแพทยที่ปฏิบัตงิ านในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน รับ
อัตราเฉลี่ย 55,000.- 60,000- บาท / เดือน โรงพยาบาลศูนย 70,000- 80,000.- บาท / เดือน และมีสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ดังนั้น เพื่อพิจารณาความแตกตางของคาตอบแทนแลว ทําใหโอกาสในการรับแพทยมาเปน
อาจารยประจํามีความเปนไปไดยาก
2. การจายคาตอบแทนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ลําดับ
1

อัตรา

2

เงินเดือน (ตามคุณวุฒิ)
เงินคาตอบแพทยภูมิภาค

3

คาตอบแทน พ.ต.ส.

4

คาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ

5

จํานวนเงิน

ระเบียบ กพ.
2,500.- ประกาศ มข. 1193/51 (ขอ 5.7)
10,000.- พนักงาน จาย 1/2

3.1. ผศ.

5,600X2

3.2. รศ.

9,900X2

3.3. ศ.(10)

13,000X2

3.4. ศ.(11)

15,600X2

คาตอบแทนอยูเวรนอกเวลาราชการอาจารยแพทย

ระเบียบ

7,000.- ประกาศ มข. 1193/51 (ขอ 5.7)

(เหมาจาย)(ถาถูกตามขณะอยูเวรไดเพิ่ม ชั่วโมงละ
300.- บาท)

/ลําดับที่6...

-4ลําดับ

อัตรา
คาตอบแทนแพทยเฉพาะทางบางสาขา
จิตแพทย, กุมารจิตแพทย,รังสีแพทย ,วิสัญญีแพทย,เวช
ศาสตรฟนฟู และศัลยศาสตรทั่วไป

จํานวนเงิน

ระเบียบ

2,500-5,000

ประกาศ มข 1195/2550

7

คาตอบแทนตามภาระงาน PP (อาจารย ) เฉลี่ย

15,000.00

ประกาศ มข 1195/2550

8

คาตอบแทนอื่นๆ (เฉพาะอาจารยที่ออกตรวจ)
รายรับรวม ประมาณ (สําหรับผูสอน)

40,000.-

ประกาศ มข.
69,600.-

6

รายรับรวม ประมาณ (สําหรับผูสอน)+ (การตรวจรักษา)

109,600.- บาท

หมายเหตุ ลําดับที่ 1 - 3 เบิกจายจากเงินงบประมาณ
ลําดับที่ 4-7 เบิกจายจากเงินรายไดของคณะและโรงพยาบาล
ลําดับที่ 3 ในสวนพนักงานเงินรายไดเบิกจายเพียง ½

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางรายละเอียดอัตรา
คาตอบแทนอาจารยเพื่อเปนการรองรับสถานพยาบาลที่จะมีตอไปในอนาคต ตามรายละเอียดที่แนบทายนี้

5
รางรายละเอียดอัตราคาตอบแทนอาจารยเพื่อเปนการรองรับสถานพยาบาลที่จะมีตอไปในอนาคต
ประเภท
1. คาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัติ

2. คาตอบแทน Extra Workload
3. คาเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง
เปนสาขาที่มีความขาดแคลนสูง

4. เงินสมนาคุณอาจารยแพทย
สวนภูมิภาค
5.เงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง

ความหมาย
หมายถึง กําลังคนที่ปฏิบัติงานดวยความทุม
เท เสียสละใหกับวิทยาลัย โดยไมทํา
เวชปฏิบัติในเวลาราชการ
หมายถึง เปนการปฏิบัติงานตรวจรักษาผูปวย
นอกเวลาราชการโดยอาจารยแพทย
แพทยไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ
แสดงความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม จากแพทยสภา ในสาขาใด
สาขาหนึ่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ม.ขอนแกน)

กลุมเปาหมาย
อัตรา
แพทย ทั น ตแพทย และเภสั ช กร ที่ ไ ม ทํ า เวชปฏิ บั ติ 10,000.- บาท /เดือน (เหมาจาย)
สวนตัวในเวลาราชการ

ขอมูลอางอิง
ศธ 0529./186 ลว 21 /3/51

หมายเหตุ
ปจจุบันจายอยูแลว

สําหรับอาจารยแพทย

7,000.- บาท / เดือน (เหมาจาย)

มข. จาย 7,000.- บาท

สาขา พยาธิวิทยาทั่วไป สาขา พยาธิวิทยากายวิภาค
สาขา พยาธิวิทยาคลินิก สาขา นิติเวชศาสตร
สาขา จิตเวชศาสตร สาขา จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน
สาขา ประสาทศัลยศาสตร สาขา ศัลยศาสตรทรวงอก
สาขา เวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา)
อาจารยแพทย

15,000.- บาท / เดือน (เหมาจาย)

กระทรวงสาธารณสุขจาย
15,000.- บาท

(เมื่อมีการตรวจรักษา)
(ถึงจะเบิกจาย)
(จายเฉพาะสาขา
ที่กําหนดไวเทานั้น
หากแพทยไมจบใน
สาขานี้ก็ไมจาย)

2,500.- บาท / เดือน (เหมาจาย)

มข. จาย 2,500.- บาท

หมายถึง เงินเดือนที่เปนไปตามระเบียบ
ตามที่ ร ะบุใ นกฎระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง เงิ น
กระทรวงการคลัง และเงินประจําตําแหนง
ประจําตําแหนงจะไดรับเมื่อดํารงตําแหนงที่กําหนด
เปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของ
6. คาวิชาชีพ
หมายถึง กําลังพลดานสาธารณสุข ที่สําเร็จ
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง แพทย ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ 10,000.- บาท / เดือน (เหมาจาย)
การศึกษา และไดรับใบประกอบวิชาชีพ
วิชาชีพเวชกรรม
7. คาเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง
แพทยไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ
ที่นอกเหนือจาก สาขา ขอ 3
10,000.- บาท / เดือน(เหมาจาย)
แสดงความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม จากแพทยสภา ในสาขาใด
สาขาหนึ่ง
8. คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
หมายถึง กําลังพลดานสาธารณสุข ที่สําเร็จ
อาจารยแพทย
10,000.- บาท / เดือน (เหมาจาย)
การศึกษา และไดรับใบประกอบวิชาชีพ
รายรับรวม
64,500.- บาท / เดือน
หมายเหตุ *
1. ทั้งนี้การเบิกจายอัตราคาตอบแทนทุกประเภท วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจาย
2. หากทางวิทยาลัยไมสามารถจายไดจะพิจารณาปรับลดตามความเหมาะสม

มข. จายตามระเบียบกระทรวง

กสธ . จาย 15,000.- บาท
มข. จาย 10,000.- บาท
กสธ . จาย 15,000.- บาท
มข. จาย 10,000.- บาท

ปจจุบันจายอยูแลว

กสธ . จาย 10,000.- บาท

ปจจุบันจายอยูแลว
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มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ นําเสนอ ทั้งนี้ การเบิกจายคาตอบแทนดังกลาว
ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข โดยคณะกรรมการมีขอสังเกต 3 ขอ คือ
1. จะตองเปนอัตราเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ภาระงานในหมวดที่จะจําแนกขอใหกําหนดเกณฑเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
3. งบประมาณในการเบิกจายคาตอบแทนจะตองใชจากงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เลื่อนระดับขาราชการ
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของ
อันดับถัดไปใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 4 ราย ดังนี้

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ขั้น

อาจารย

5

12,600.-

6

12,730.-

- ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2548

นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ

7

19,800.-

8

19,990.-

- ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2550

นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ

7

19,350.-

8

19,440.-

- ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2550

นักวิชาการศึกษา

7

19,350.-

8

21,810.-

- ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2550

ตําแหนง

1

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นางศศิธร หลอเรืองศิลป

2

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาเคมี
นางดวงดาว สัตยากูล

3

นางรัตนาพร ทิวะพล

4

คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ

มติที่ประชุม

ระดับ

เลื่อน
เปน
ระดับ

ขั้น

หมายเหตุ

รับทราบ
4.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
ประธาน เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการของบุคลากร

จํานวน 5 ราย คือ
/1. นางสาวปวีณา...
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1. นางสาวปวีณา คําพุกกะ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนง เลขที่ 43 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต (คณิตศาสตรการเงิน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดวยทุนสวนตัว
ไดขอยุตกิ ารศึกษา
และรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2551
2. นางปาริชาติ พุมขจร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่ 406 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย ไดศกึ ษาครบตาม
หลักสูตรแลว ขณะนี้อยูระหวางบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
3. นางนุชสรา เกรียงกรกฎ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่ 447 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติ
ใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย
ไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว ขณะนี้อยูระหวางปรับแกรูปเลมวิทยานิพนธ
จึงรายงานตัวกลับ เขาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2551
4. นางสุมนา สิริพัฒนากุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขที่ 47 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมตั ิใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดลอม ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยและทุนสวนตัว ไดศกึ ษาครบตาม
หลักสูตรแลว ขณะนี้อยูระหวางรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิปริญญา จึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2551
5. นางสาวเบญจภรณ เศรษฐบุปผา ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่ 501 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Pharmaceutical Sciences ณ University of Manchester สหราชอาณาจักร ดวยทุนโครงการพัฒนา
อาจารยจากเงินนอกงบประมาณ ไดสําเร็จการศึกษา จึงขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการ ตั้งแตวนั ที่ 13 พฤษภาคม 2551
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประธาน เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จํานวน 5 ราย ดังนี้
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ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

คาจาง

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

9,700.-

5,446.-

20 มีนาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

182

9,700.-

5,446.-

30พฤศจิกายน 2550 – 30 กันยายน 2553

194

9,700.-

5,446.-

3 มีนาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

383

9,700.-

5,446.-

3 มีนาคม 2551 – 30 กันยายน 2551

280

9,700.-

5,446.-

1 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2551

เลขที่

เดือนละ

231

เงินงบประมาณ
1

นายสุทิน พรหมโชติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาการจัดการการบริการ

สํานักงานเลขานุการ

และการทองเที่ยว

คณะบริหารศาสตร

เงินงบประมาณ
2

นางสาวสิริรัตน ชอบขาย

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หมายเหตุ ปฏิบัติงานชดใชทุนเปนเวลา 2 ป
3

นางภาวนา พนมเขต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิค

วิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร
และการสาธารณสุข

เงินรายไดหนวยงาน
4

นางสาวจีณัฐชะญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

จีปณัฐิกาญจน

สาขาวิชาวาทนิเทศและ

สํานักงานเลขานุการ

การสื่อสารการแสดง

คณะศิลปศาสตร

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5

นายทรงภพ ขุนมธุรส

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย

สาขาวิชาภาษาไทย

สํานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร -

คณะศิลปศาสตร

วิโรฒ

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
ดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีความประสงคใหบคุ ลากรในสังกัดลาศึกษา
แพทยประจําบาน ตั้งแตวนั ที่บรรจุเขาปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนสาขาที่ขาดแคลนและเปนสาขาที่ตองนํามาใชในการเรียน
การสอนนักศึกษาแพทยในอนาคต เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2548 เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2548 กรณีการขออนุมัติลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจยั ของพนักงานไมเปนไปตามขั้นตอน
และหลักเกณฑที่กําหนด ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ในการนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติให
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลาศึกษา จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. พญ.พิชญา ประไพพานิช พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลา
ศึกษาตอแพทยประจําบาน สาขาจักษุวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีกําหนด 3 ป ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยไดรับคาจางเดือนละ 11,140.- บาท คาหนังสือปละ 10,000.บาท และคาอุปกรณการเรียนปละ 18,000.- บาท ทั้งนี้ ใชเงินอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
2. พญ.ชุติมันต อุดมพรมงคล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลาศึกษาตอ
แพทยประจําบาน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยไดรับคาจางเดือนละ 11,140.- บาท คาหนังสือปละ 10,000.- บาท
และคาอุปกรณการเรียนปละ 18,000.- บาท ทั้งนี้ ใชเงินอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
3. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลาศึกษาตอ
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกส ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มีกําหนด 4 ป ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยไดรับคาจางเดือนละ 11,140.- บาท คาหนังสือปละ 10,000.บาท และคาอุปกรณการเรียนปละ 18,000.- บาท ทั้งนี้ ใชเงินอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
4. นพ.สมฤทธิ์ สิทธิพงศพทิ ยา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลาศึกษาตอ
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตรตกแตง ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวนั ที่ 1
พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยไดรับคาจางเดือนละ 11,140.- บาท คาหนังสือปละ 10,000.- บาท
และคาอุปกรณการเรียนปละ 18,000.- บาท ทั้งนี้ ใชเงินอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คุณสมบัตผิ ูประสงคขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ
1.1 อายุไมเกิน 45 ป นับถึงวันที่เริ่มตนเปดภาคการศึกษา
1.2 พนการทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการแลว
/1.3 ผูบังคับบัญชา…
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1.3 ผูบังคับบัญชาตั้งแตหวั หนาภาควิชา ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ ไป รับรองวาเปนผูมี
ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
1.4 ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตกรณีถูกฟอง
คดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
1.5 มีเวลาปฏิบัติราชการภายหลังจบการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป เวนแต เปนการศึกษา
ตอเนื่องกับสาขาวิชาที่เคยไดรับอนุมัติเดิม
1.6 กรณีขาดคุณสมบัติตาม ขอ 1.1 หากอธิการบดีเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง จะ
พิจารณาอนุมตั ิใหไปศึกษาตอเปนกรณีพิเศษได ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลากลับมา ปฏิบัติราชการ
ชดใชเปนเวลาเทากับระยะ เวลาที่ใชในการศึกษา
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน ครัง้ ที่ 9/2546
วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 :
ที่ประชุมไดมีมติเกีย่ วกับการลาศึกษาเต็มเวลา และการจายคาจางระหวางลาศึกษาเต็มเวลา สําหรับ
พนักงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
ลาศึกษาเต็มเวลา ใหคณะ / หนวยงาน เปนผูพิจารณา
การจายคาจางหรือการจางบุคคลทดแทนระหวางลา สําหรับพนักงานที่จางดวยเงินงบประมาณหรือ
เงินรายได ใหขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปน และดุลยพินิจของตนสังกัด ทั้งนี้ การจายคาจางหรือการจางบุคคลทดแทน
ระหวางลาศึกษา ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณหรือเงินรายไดของหนวยงานกอน หากไมเพียงพอใหขออนุมัติเบิกจายจาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
อนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ เนื่องจากเปนสาขาที่ขาดแคลน สําหรับคาใชจายซึ่งเกิดขึ้น
ในการศึกษา ไดแก คาจาง คาหนังสือ และคาอุปกรณการเรียนใหเบิกจายจากเงินงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารสุข

5.2 ขอเสนอแนะการขอตําแหนงวิชาการ
ดวย มีอาจารย ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. และ รศ.) ไมผานการ
พิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Readers) และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 พิจารณาแลว จึงมีขอเสนอแนะใหคณะตาง ๆ ควรมีที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยขอความเห็นตาง
ๆ เพื่อนํามาดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ การเสนอเอกสารใหถูกตองตามประเภท รูปแบบดําเนินการวิจัย คุณภาพของ
การวิจยั และบทความทางวิชาการ รวมทัง้ การเอาใจใสตรวจพิสูจนอกั ษร
/และ คณะเกษตรศาสตร...
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และ คณะเกษตรศาสตร เสนอที่ประชุมพิจารณา ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําหลักเกณฑ
และขั้นตอนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มเติม โดยกําหนดใหคณะทําหนาที่กลั่นกรองใหขอเสนอแนะเกีย่ วกับ
เอกสารที่จะนําเสนอขอตําแหนงทางวิชาการกอนสงเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในลําดับตอไป
ความเห็นของโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
เนื่องจากเปนอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูกาํ หนด
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จึงขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให
ความเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นดังกลาว จักไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อ
พิจารณาตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. บันทึกขอความที่ ศธ 0529.6.1/ว 3704 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การขอตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2550
4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550
5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ขัน้ ตอน และวิธีปฏิบัติใน
การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา ตามขอ 8 แหงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไดกาํ หนดใหผบู ังคับบัญชาหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตามที่
คณะกําหนดสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอน ผลงานวาถูกตองตรงตามเกณฑที่กําหนดหรือไม กอนยื่นเอกสาร
หลักฐานเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน และหากมีความเห็นใหแกไข แตเจาตัวยืนยันผลงานที่ยื่น ใหคณะแนบหนังสือ
ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานในเบื้องตนและหนังสือยืนยันของเจาตัวเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการดวย

/ระเบียบวาระที่ 6...
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การยายและตัดโอนอัตราเงินเดือน
ตามที่ งานประชาสัมพันธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ไดขออนุมัติยายและโอนอัตรา
เงินเดือนขาราชการ จำนวน 1 ราย คือ นายสุรชัย ศรีใส ตำแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ระดับ 8 ชำนาญการ ไป
สังกัดสํานักวิทยบริการ นั้น
เนื่องจาก บุคคลดังกลาวไดขออนุมตั ิยายและตัดโอนอัตราเงินเดือนขาราชการไปตั้งจายที่
สํานักวิทยบริการ ซึ่งหนวยงานทั้งสองไมขัดของ ตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549
มติเกี่ยวกับดําเนินการ คือ หนวยงานใหโอนและรับโอนใหความเห็นชอบแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา
2. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550
ใหหนวยงานชะลอการเพิ่มอัตรากําลัง การสับเปลี่ยนอัตรากําลังและปรับโครงสรางหนวยงาน จนกวา
สภามหาวิทยาลัยจะอนุมตั ิแผนอัตรากําลังและโครงสรางหนวยงานในระยะ 4 ปีขางหนา ยกเวนการขอกําหนดตําแหนง
ชํานาญการและผลงานทางวิชาการ ซึ่งสามารถดําเนินการไปตามปกติ
ประธาน จึงใครขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาการใหยายและโอน
อัตราเงินเดือนของขาราชการ ราย นายสุรชัย ศรีใส
เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ใหยายและโอนอัตราเงินเดือนไดภายหลังการจัดทําโครงสราง
มติที่ประชุม
อัตรากําลังแลวเสร็จ ดังนั้น ในระหวางนี้ จึงให นายสุรชัย ศรีใส ไปปฏิบตั ิงานเปนการประจํา หรือยืมตัวไปชวยราชการ
ไปพลางกอน
ปดประชุมเวลา

11.25 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
7/2551

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

