รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3/2552
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 น. เปนตนไป
ณ หองวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
2. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ธนวิรฬุ ห
กรรมการ
3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยวัชรพงษ วัฒนกูล
กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
6. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยกิติพร โชประการ
กรรมการ
7. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นางศิริรัตน เจนศิริศักดิ์
กรรมการ
8. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม กรรมการ
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
นายเอกราช บุญเริง
กรรมการ
10. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
กรรมการ
11. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
นายแสน ศรีสุโร
กรรมการ
12. (แทน)ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยระพีพันธ ปตาคะโส
กรรมการ
13. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
กรรมการ
14. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการ
และเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
ผูรวมประชุม
1. นายอุดม คําจันทร
2. นางอรุโณทัย อุนไธสง
3. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
4. นางสาวสิริรัตน วงษทอง

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร 6 ระดับ 6
บุคลากร
/เปดประชุมเวลา...

-2เปดประชุมเวลา

13.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2552
วันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 2/2552 วันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552

มติที่ประชุม
ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย มีขอคิดเห็นบางประการในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในประเด็น “หากผูที่สอบไดเปนผูที่อยูน อกสังกัดหนวยงานที่ขอเปดสอบคัดเลือก
ตนสังกัดเดิมจะตองใหความยินยอมในการไปบรรจุยงั หนวยงานใหม” ซึ่งการกําหนดดังกลาวอาจเกิดปญหาใน
การดําเนินการในภายหลัง
ที่ประชุมเห็นวาขอความดังกลาวไมตรงเจตนารมณของที่ประชุม ที่ประสงคใหเปน
การปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยการสอบเทียบเคียงการบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงมีมติใหแกไขประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยตัดขอความดังกลาวออก
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป
พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก) ในวันที่ 1 เมษายน 2552
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงความคืบหนาเกีย่ วกับการยกเลิก
ระบบซีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509(2)/ว 159 ลงวันที่
13 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งไดแจงเวียนใหทุกคณะทราบแลวนั้น โดยมหาวิทยาลัยยังคงสามารถเบิกจายเงินเดือน
คาตอบแทนและเงินอื่น ๆ ไดตามบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. เดิม ตามระบบ “ซี” และยังคงสามารถดําเนินการ
/เลื่อนขั้น...

-3เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปรอบ 1 เมษายน 2552 หรือ รอบ 1 ตุลาคม 2552 จนกวา ก.พ.อ. จะไดปรับเปลี่ยน
ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนแลวเสร็จ
ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเปนไปตาม กฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544 ซึ่งไดกําหนดใหมกี ารเลื่อนขั้นปละ 2 ครั้ง โดยใหนําผล
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 ตุลาคม ..– 31 มีนาคม ..)
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง 1 เม.ย. ..– 30 กันยายน ..)
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดเสนอให คณะ/สํานัก/วิทยาลัย พิจารณาเลื่อนขัน้
เงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา ประจําป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2552) ดังนั้น
จึงใครขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น เพื่อจะไดนําเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
ขั้นตอไป ดังนี้
1. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุมขาราชการ ระดับ 9
2. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) กลุม ขาราชการ ระดับ 1 – 8
3. พิจารณาการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และ คาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
กลุมขาราชการ ระดับ 9
2) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ(กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
กลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8
3) ขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เห็นควรใหนําเสนอผูมอี ํานาจสั่งเลื่อนขั้น
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและคาจางลูกจางประจํา และใหคาตอบแทนพิเศษกรณีผทู ี่เงินเดือน/
คาจางเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นของ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย โดยใหจํากัดจํานวน
การเลื่อนขั้น 1 ขั้น ตามจํานวนโควตา 15% (รอยละสิบหาของอัตราที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552)
ของ คณะ/สํานัก/วิทยาลัย
ทั้งนี้ สําหรับหนวยงานที่มีการเสนอเลื่อนขั้น 1 ขั้น เกินจํานวนโควตา 15 % ของ
หนวยงาน ใหปรับลดจํานวนผูเลื่อนขั้น 1 ขั้น ตามจํานวนโควตาหนวยงาน และใหเสนออธิการบดีเปน
ผูพิจารณารายชื่อผูสมควรไดเลื่อนขั้น 1 ขัน้ หรือคาตอบแทนพิเศษ 4% (กรณีผูเงินเดือน/คาจางเต็มขั้น) ใน
โควตาของอธิการบดี
/4.2 ผลการพิจารณา...

-44.2 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงชํานาญการตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. ตามที่ นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 สังกัด
งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบุคลากร ชํานาญการ
ระดับ 7-8 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
มีมติใหผูที่ยนื่ ขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ และวิธีการ ทีก่ .ม. และมหาวิทยาลัย
กําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศและหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดให
ผูยื่นขอกําหนดตําแหนงชํานาญการประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูมี
ความเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 202 อัตรา 17,000.- สังกัดงานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงบุคลากร
7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 17,200.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
9 มกราคม 2551
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2. ตามที่ นายวรพจน นวลสกุล ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6
สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผทู ี่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ และ
วิธีการ ทีก่ .ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ
ใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหผูยื่นขอกําหนดตําแหนงชํานาญการประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปนผูมี
ความเหมาะสมและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ ดพจิ ารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอ
/ที่ประชุม...

-5ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายวรพจน นวลสกุล ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 75 อัตรา 21,820.- สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ดํารงตําแหนง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 21,820.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2551
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.3 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
ดวย คณะเภสัชศาสตร มีความประสงคให นางสาวธนวดี ปรีเปรม พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Bioinformatics ณ Georgia Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุน Graduate Assistantship (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวนั ที่
5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2557
เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดรบั อนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Bioinformatics
ณ Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา สําเร็จการการศึกษาและรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
ตั้งแตวนั ที่ 29 ธันวาคม 2551 ตามหลักเกณฑการขออนุมัติลาศึกษาครั้งใหม จะกระทําได ตองกลับมาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 1 ป ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
มีมติวากรณีการขออนุมัติลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจยั ของพนักงานไมเปนไปตามขัน้ ตอนและ
หลักเกณฑที่กาํ หนด ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลาศึกษาของ
นางสาวธนวดี ปรีเปรม
ขอมูลประกอบการพิจารณา
- มติ อ.ก.พ. ครั้งที่ 5/2519 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2519 วางหลักเกณฑไววา
ขาราชการซึ่งกลับจากการศึกษา ฝกอบรม ณ ตางประเทศ จะตองปฏิบัติราชการครบ 1 ป กอน จึงจะพิจารณา
ใหไปศึกษา ฝกอบรมครั้งใหมได และปจจุบันมหาวิทยาลัยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม
/มติที่ประชุม…

-6มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร
จึงอนุมัติให นางสาวธนวดี ปรีเปรม ลาศึกษาตอ
4.4 บุคลากรขออนุมัติลาฝกอบรม – วิจัย
ดวย คณะวิทยาศาสตร มีความประสงคให นางสาวสุวมิ ล ศิริวงศ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลาฝกอบรม – วิจยั เรื่อง Including air and water pollution, Global warming
protection, and the utilization of chemical laboratory instruments ณ Ball State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดวยทุนประเภท 2 มีกําหนด 30 วัน ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2552 เนื่องจากปฏิบัติงานยังไมครบ 1 ป ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/2548
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 มีมติวากรณีการขออนุมัติลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน
ไมเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กําหนด ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลาฝกอบรม – วิจัย
ของ นางสาวสุวิมล ศิริวงศ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ปจจุบันมหาวิทยาลัยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขา ราชการไปศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม ตามระเบียบกําหนดคุณสมบัติ
ผูประสงคขออนุมัติลาฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดังนี้
- เปนผูมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราการ ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบัติราชการชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั เดิมทีค่ างอยูดวย
- รับราชการมาแลวไมนอยกวา 1 ป
- พนการทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการแลว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร
ยืนยันวาไมกระทบตอภาระงานสอนประจํา จึงมีมติอนุมตั ิ นางสาวสุวมิ ล ศิริวงศ ลาฝกอบรม - วิจัย
4.5 การจางบุคคลที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยสภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งให รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม
เปนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
(ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 11/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551)
/ตอมา…

-7ตอมา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดขออนุมัติจาง
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551
ซึ่งจากการตรวจสอบแลวพบวาในขณะนัน้ บุคคลดังกลาวเปนพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และยื่น
หนังสือลาออกในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 จึงทําใหไมสามารถจางในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได และหากจะ
จางในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 บุคคลดังกลาวจะมีอายุ 60 ป 2 วัน ดังนั้น จึงตองจาง
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจาง
บุคคลที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไปเปนพนักงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งกําหนดไววา
ขอ 4 การจางบุคคลภายนอก หรือลูกจาง หรือขาราชการเกษียณอายุ ที่มีอายุ 60 ป เปน
พนักงาน ตองไดรับอนุมัติตาํ แหนง คาจาง และทําสัญญาจางครั้งละ 1 ป แตไมเกิน 65 ป
ขอ 6 หนวยงานที่ประสงคจะจางตามขอ 4 ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(ก.บ.บ.) พิจารณา และรายงานผลการอนุมัติใหสภามหาวิทยาลัย ทราบ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงขออนุมัตจิ าง
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินจิ ธรรม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตัง้ แตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ในอัตราคาจาง 135,835.- บาท ประกอบดวย
1. คาจางตามที่สํานักงาน ก.พ.
13,690.- บาท
2. สวัสดิการ
7,784.- บาท
3. เงินประจําตําแหนงวิชาการ
9,900.- บาท
4. คาประสบการณ
64,461.- บาท
5. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร
20,000.- บาท
6. คาวิชาชีพ
10,000.- บาท
7. คาเบี้ยเลี้ยง
10,000.- บาท
รายการที่ 1 ถึง 3 เบิกจายจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ
คาใชจายบุคลากร และ รายการที่ 4 ถึง 7 เบิกจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือที่กองแผนงาน ศธ 0529.5/645 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/4.6 ขออนุมัต.ิ ..

-84.6 ขออนุมัติเปลีย่ นกรอบอัตรากําลังและเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง
ดวย นางสาวยุพา กาฬเนตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 สังกัดสํานักวิทยบริการ เลขที่ตําแหนง 529 อัตราเงินเดือน 37,980.-บาท
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
เนื่องจากตําแหนงของ นางสาวยุพา กาฬเนตร เปนตําแหนงที่ติดตัวบุคคลมาจาก
การโอนยาย ซึ่งในขณะนั้นสํานักวิทยบริการ มีกรอบอัตราวางในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
แตเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติแลว ไมสามารถรับโอนในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนได จึงรับโอน
ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา และเมื่อ นางสาวยุพา กาฬเนตร เกษียณอายุราชการ สํานักวิทยบริการ พิจารณา
แลวเห็นวามีความจําเปนที่ตอ งมีตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน เพื่อปฏิบัตงิ านดานแผนของ
สํานักวิทยบริการ
สํานักวิทยบริการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง จากเดิม ตําแหนงนักวิชาการศึกษา เปน
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
2. ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทดแทน
ตําแหนงขาราชการที่วางลงจากการเกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.7 การกําหนดคาจางพนักงานที่จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน กรณีเคยเปน
พนักงานที่จางดวยเงินรายไดหนวยงาน
ดวย คณะศิลปศาสตร ไดเปดสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเงินงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการคาใชจายบุคลากร ทดแทนอัตราวางของ นางสาวจุฬาลักษณ กุคําอู
ตําแหนงอาจารย อัตราคาจางเดือนละ 11,237.-บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446.-บาท ลาออกจากงานตั้งแตวนั ที่
1 มิถุนายน 2551 ผูผานการคัดเลือก คือ นายชญานนท แสงศรีจันทร ซึ่งเปนพนักงานในตําแหนงอาจารย
อัตราคาจางเดือนละ 13,827.-บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446.-บาท สังกัดคณะศิลปศาสตร เริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2543 จางโดยใชเงินรายไดของคณะศิลปศาสตร
เนื่องจาก นายชญานนท แสงศรีจันทร มาบรรจุในตําแหนงใหม จึงไดรับคาจางตาม
คุณวุฒแิ รกบรรจุ คืออัตราคาจางเดือนละ 9,700.-บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446.-บาท แตคณะพิจารณาแลว
เห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูมคี วามรูความสามารถและประสบการณในการสอนเปนอยางมาก และไดทํางาน
/วิจยั และ...

-9วิจัยและบริการวิชาการใหกบั คณะมาโดยตลอด มีความรูพิเศษในดานอักษรโบราณอีสาน ซึ่งความรู
ความสามารถและประสบการณดังกลาวเปนประโยชนตอคณะศิลปศาสตรและนักศึกษาเปนอยางยิ่ง และ
สามารถปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความรูเกี่ยวกับทองถิ่นที่ตองอาศัยการปริวรรต
เอกสารโบราณในอีสาน
ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ไดกําหนดวากรณีการจางผูมีประสบการณ ขอใหคณะ/หนวยงาน
นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูพิจารณาการจายคาจาง
คณะศิลปศาสตร จึงใครขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดคาจาง ของ
นายชญานนท แสงศรีจันทร เปนการเฉพาะราย โดยนําเสนอแนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 กําหนดคาจางในอัตราเดิมของ นายชญานนท แสงศรีจนั ทร คือ อัตราคาจาง
เดือนละ 13,827.-บาท โดยใชเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากร
แนวทางที่ 2 กําหนดคาจางในอัตราคาจางเดิมของ นางสาวจุฬาลักษณ กุคําอู คือ อัตราคาจาง
เดือนละ 11,237.-บาท และสวนตางที่เหลือ คือ 2,590.-บาท คณะศิลปศาสตร ขออนุมัติเปนคาประสบการณ
โดยใชเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากร
แนวทางที่ 3 กําหนดคาจางในอัตราคาจางในอัตราคุณวุฒิปริญญาโท คือ อัตราคาจางเดือนละ
9,700.-บาท และสวนตางที่เหลือ คือ 4,127.-บาท คณะศิลปศาสตร ขออนุมัติเปนคาประสบการณ โดยใชเงิน
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากร
ทั้งนี้ ใครขอให กองแผนงานใหความเห็นเรื่องงบประมาณประกอบการพิจารณาดวย
เอกสารประกอบการประชุม
- ประวัติการศึกษาและประสบการณในการทํางาน ของ นายชญานนท แสงศรีจันทร
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการใหคาตอบแทน คือ คาจางพืน้ ฐาน คาสวัสดิการ และคา
ประสบการณ ปละไมเกิน 5% โดยใชงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากร

4.8 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....
ตามมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดวา “ การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและ
การแตงตั้ง อัตราคาจางและคาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและ
/การโอนยาย...

- 10 การโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากงาน
การอุทธรณและการรองทุกข และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” นัน้
เพื่อใหการขอปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ มีมาตรฐานและสอดคลองกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปรับวุฒิพนักงาน พ.ศ....
เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปสาระสําคัญเปรียบเทียบเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิระหวาง
ขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปรับวุฒิพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... แตใหเพิ่มเติมกรณีการกําหนดคาจางสําหรับการ
ปรับวุฒิของพนักงานโดยอนุโลมตามการกําหนดเงินเดือนของขาราชการ ดังนี้
สายวิชาการ
1. การปรับวุฒิกรณีไดรับคุณวุฒิสูงขึน้ แตคา จางที่ไดรับในปจจุบันต่าํ กวาระดับ
ของคุณวุฒิใหม ใหดําเนินการปรับคาจางใหตรงตามระดับคุณวุฒิ
2. การปรับวุฒิกรณีไดรับคุณวุฒิสูงขึน้ แตคา จางที่ไดรับในปจจุบันสูงกวาระดับ
ของคุณวุฒิใหม ใหไดรับคาจางในอัตราที่ไดรับในปจจุบนั และใหเพิ่มคุณวุฒิ
สายสนับสนุนวิชาการ
1. ใหพิจารณาวาตําแหนงนั้นใชคุณวุฒิระดับใดในการบรรจุ เชน หากกําหนดวาใช
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีในการบรรจุ ใหดําเนินการเพิม่ วุฒิปริญญาโท โดยไมปรับเพิ่มคาจาง

4.9 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 19 และมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
/การตอเวลา...

- 11 การตอเวลาราชการของขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... ใหเปนไปตามเปนไปตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2551
ดังนั้น จึงสมควร กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
สาระสําคัญ
1. หมวด 1 หลักเกณฑการตอเวลาราชการ
1.1 ตําแหนงศาสตราจารย
1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ
2. มีผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้
2.1 ตําราที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 1 เลม หรือ
2.2 หนังสือที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 1 เลม หรือ
2.3 งานวิจยั ทีไ่ ดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 1 เรื่อง หรือ
2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีไ่ ดรับการเผยแพร
เฉลี่ยปละ 1 รายการ หรือ
2.5 บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 3 เรื่อง
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหดาํ เนินการตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
กรณีดํารงตําแหนงศาสตราจารยไมครบ 3 ป กอนเกษียณอายุราชการใหใชผลงาน
ทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารยมานับรวมได
1.2 ตําแหนงรองศาสตราจารย
1 ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และ
2 มีผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้
2.1 ตําราที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 1 เลม หรือ
2.2 หนังสือที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 1 เลม หรือ
2.3 งานวิจยั ทีไ่ ดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 1 เรื่อง หรือ
2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีไ่ ดรับการเผยแพร
เฉลี่ยปละ 1 รายการ หรือ
2.5 บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ 2 เรื่อง
/การเผยแพร...

- 12 การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหดาํ เนินการตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
กรณีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยไมครบ 3 ป กอนเกษียณอายุราชการใหใช
ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหนงเปนรองศาสตราจารยมานับรวมได
2. หมวด 2 วิธีการดําเนินการตอเวลาราชการ
3. หมวด 3 เงื่อนไขการตอเวลาราชการ
4. บทเฉพาะกาล กรณีการตอเวลาราชการสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหนํา
ขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....
2. รางแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอตอเวลาราชการของขาราชการ
2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผูที่ไดรับการพิจารณาให
ตอเวลาราชการขาราชการ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ)
เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....
2. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอตอเวลาราชการของขาราชการ
3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผูที่ไดรับการพิจารณาให
ตอเวลาราชการขาราชการ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ)
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้
1. รางขอบังคับฉบับนี้ใหใชเฉพาะขาราชการเทานั้น
2. กรณีพนักงานใหเปนการตอสัญญาจาง โดยมีภาระงานประกอบ
3. มอบหมายให โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย พิจารณา กรณีหากผูที่ไดรบั อนุมัติ
ใหตอเวลาราชการแตไมสามารถปฏิบตั ิงานไดตามเกณฑจะสามารถยกเลิกการตออายุราชการ หรือการตอ
สัญญาไดหรือไม
/4.9 รางขอบังคับ...

- 13 4.9 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และผูบริหาร พ.ศ...
ดวย โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี ขอเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การกําหนดตําแหนงและการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง
ประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและผูบริหาร ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.... เนื่องจาก
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ประกอบกับไดมีการแกไข
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงและประเภทตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยกําหนดใหมีตําแหนงขาราชการ
พลเรือนประเภทผูบริหาร คือ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการ
กองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และสําหรับการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นรวมทั้งการกําหนดตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และสิทธิที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตามโครงสรางตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหจดั ทําเปนขอบังคับ
มหาวิทยาลัย
หลักการ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนงและจํานวนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา นั้น รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
และคุณสมบัตเิ ฉพาะของตําแหนงคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพไมซ้ําซอน ความประหยัด
และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 28 กําหนดใหอธิการบดี เปนผูแตงตั้งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนง เวนแต
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพือ่ นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 31 กําหนดใหการเลือ่ นขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นให
เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด
/4. พระราชบัญญัติ…
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มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 กําหนดใหการกําหนดตําแหนง การบรรจุและการแตงตั้ง การเลือ่ นตําแหนง
และสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามโครงสรางตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหจัดทําเปนขอบังคับมหาวิทยาลัย
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 15 กําหนดให
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมอี ํานาจและ
หนาที่ ดังนี้ (2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบใหสว นราชการใดในมหาวิทยาลัย
เปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา รางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตําแหนงประเภททัว่ ไป
วิชาชีพเฉพาะ และผูบริหาร พ.ศ...
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการ และหากมีขอคิดเห็นเพิม่ เติม ใหคณะกรรมการนําเสนอเปน
ลายลักษณอักษรไปยัง โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2552 หากไมมีขอคิดเห็น
เพิ่มเติม มอบหมายให โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ นํารางขอบังคับดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พิจารณาตอไป

4.11 การปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้ ผูช วยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. 2548
ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2533 กําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารย
พิเศษ ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และในป 2548 มหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
คุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยมอบหมายใหงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา เปนผูดําเนินการ
และตอมาในเดือนมิถุนายน 2551 อธิการบดี ไดเห็นชอบให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เปนผูดําเนินการ
เรื่องดังกลาวขางตนจนถึงปจจุบัน
/เนื่องจาก…

- 15 เนื่องจากมีคณะ ไดสอบถามขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ในเรื่องดังกลาวขางตน อีกทัง้ ยื่นผลงานเพือ่ เสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษใหแกลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ ซึ่งพบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ เชน หลักเกณฑการพิจารณา วิธีการแตงตัง้ ผลงานทาง
วิชาการ และแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชประกอบการดําเนินการ
ดังนั้น เพื่อใหมีความชัดเจนในประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ เพื่อใหผูไดรับการแตงตัง้ เปนผูมี
ความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญ ที่ทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ แตมิได
เปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้ง ผูไดรับการแตงตั้งแลวเกิดความภาคภูมใิ จ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเกีย่ วกับการปรับปรุง
แกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงคุณสมบัติ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ
2. วิธีการพิจารณาแตงตั้ง
3. แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา ตามหลักการการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ แตงตั้งจากผูม ีความรูความสามารถ มีประสบการณ มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ซึง่ มิใชอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงอาจไมมีผลงานตามเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ที่ประชุมจึงมีมติ ให แกไขอํานาจหนาที่ของผูแ ตงตัง้ จาก “อธิการบดี” เปน “สภา
มหาวิทยาลัย” นอกเหนือจากนี้ใหคงเดิม ทั้งนี้ ผลงานที่เสนอขอตองตรงกับสาขาวิชาที่สอน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เลื่อนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไปและผานการประเมินใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น 1 ราย คือ
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
นางวนิดา บุญพราหมณ

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

5

15,450.-

6

ขั้น

หมายเหตุ

16,190.-

- ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2550

/มติที่ประชุม...

- 16 มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากร
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย คือ
1. นางสาวธนวดี ปรีเปรม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขที่ 11 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาBioinformatics ณ Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุน Fullbright
ไดสําเร็จการศึกษา จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2551
2. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ 76 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาเภสัชศาสตร ณ University of Bath สหราชอาณาจักร ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารย ไดสําเร็จ
การศึกษา จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552
3. นางสาวสมาพร นนทพละ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนง เลขที่ 216 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนสวนตัว อยูระหวางรอสอบ
เคา โครงวิทยานิพนธ จึงไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมทราบการจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย ดังนี้
คาจาง

ตําแหนงที่จาง
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา
ตําแหนง

เลข
ที่

เดือนละ

1

7,940.-

สวัสดิการ

ตั้งแตวันที่

เงินรายได
หนวยงาน
1 นางณัฐภรณ
จันทรจรัสจิตต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

นักวิทยาศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร

3,180.-

27 มกราคม 2552 – 30 กันยายน
2552

/มติที่ประชุม...

- 17 มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายไดสาํ นักวิทยบริการ

สํานักวิทยบริการ ยื่นขอปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานโดยใชเงินรายได
สํานักวิทยบริการ และหนวยงานไดประเมินผลงานมาเรียบรอยแลว จํานวน 5 ราย
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับสถานภาพ
ลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยใชเงินรายไดสํานักวิทยบริการ ทั้งนี้ตรวจสอบแลวเปน
ผูที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดและปฏิบตั ิงาน ตามสัญญาจางคราวละ 1 ป
ลําดับ
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง
ที่
1 นางสาวจีรภา แดงทน
ตําแหนง นักวิชาการเงิน
และบัญชี
2 นายธวัชชัย พันธจําปา
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานโสต
ทัศนศึกษา
3 นางสาวพิมใจ คําฝอย
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร

ขอมูลเงินเดือนเดิม

ขอมูลเงินเดือนใหม

หมายเหตุ

- เงินเดือน 7,630.-บาท
-ไมไดรับคาสวัสดิการ

- เงินเดือน 7,630.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.52
-ไดรับคาสวัสดิการ 3,180.-บาท

- เงินเดือน 6,820.-บาท
- ไมไดรับคาสวัสดิการ

- เงินเดือน 6,820.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.52
-ไดรับคาสวัสดิการ 2,780.-บาท

- เงินเดือน 6,820.-บาท
- ไมไดรับคาสวัสดิการ

- เงินเดือน 6,820.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.52
-ไดรับคาสวัสดิการ 2,780.-บาท

4

นายบุญสรวง ในเกษตร
ตําแหนงบรรณารักษ

- เงินเดือน 7,630.-บาท
-ไมไดรับคาสวัสดิการ

- เงินเดือน 7,630.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.52
-ไดรับคาสวัสดิการ 3,180.-บาท

5

นายธนาชัย โสภามี
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานโสต
ทัศนศึกษา

- เงินเดือน 6,820.-บาท
- ไมไดรับคาสวัสดิการ

- เงินเดือน 6,820.-บาท
- ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.52
-ไดรับคาสวัสดิการ 2,780.-บาท

ขอมูลการดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 ไดออกประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. หนวยงานที่มีลูกจางที่มตี ําแหนงเทียบเคียงกับตําแหนงขาราชการหรือตําแหนง
ลูกจางประจําหมวดฝมือ และปฏิบัติงานในตําแหนงนัน้ ๆ ครบ 1 ป กอนวันประกาศหากประสงคจะปรับ
/สถานภาพ...

- 18 สถานภาพลูกจาง ใหสงเอกสารการขอปรับสถานภาพและผลการประเมินวาเปนผูมคี ุณสมบัติครบและ
เหมาะสมที่จะปรับสถานภาพ ใหงานการเจาหนาที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ
2. การปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงานเงินรายได จะดําเนินการปละ 2 ครั้ง ตามรอบ
การปรับเพิ่มคาจาง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปรับสถานภาพ ณ วันที่ 1 เมษายน ของทุกป : สงเอกสารใหงานการเจาหนาที่
ภายในเดือนกุมภาพันธ
ครั้งที่ 2 ปรับสถานภาพ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป : สงเอกสารใหงานการเจาหนาที่
ภายในเดือนสิงหาคม
หมายเหตุ หากสงเอกสารไมทันตามกําหนด จะปรับสถานภาพใหในรอบตอไป
3. โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ตอไป
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- พิจารณาอนุมตั ิ โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําคําสัง่ ตอไป
เอกสารประกอบการประชุม
- รายละเอียดการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงานเงินรายได
มติที่ประชุม

อนุมัติ

6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ ราย นางสุรางคณา แสนทวีสุข
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขอเสนออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ
จํานวน 1 ราย คือ นางสุรางคณา แสนทวีสุข ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 เลขที่
ประจําตําแหนง 57 อัตรา เงินเดือน 18,720.- บาท สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง เปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2552
ขอมูลเบื้องตน
1. บรรจุเขารับราชการ สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตําแหนงพนักงานพิมพดีด 1
ระดับ 1 ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2536 – 9 มิถุนายน 2537
2. เปลี่ยนตําแหงเปนเจาหนาที่ธุรการ 1 ระดับ 1 ตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน 2537 – 3 กรกฎาคม 2537
3. เปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานธุรการ ตั้งแตวนั ที่ 7 กรกฎาคม 2537 - ปจจุบัน
รวมอายุราชการ 15 ป 10 เดือน 4 วัน (นับถึง 28 กุมภาพันธ 2552)
/4. คุณวุฒ…
ิ

- 19 4. คุณวุฒกิ ารศึกษาของ นางสุรางคณา แสนทวีสุข
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง สามารถพิจารณาไดจาก
1) หลักเกณฑ ก.ม. ขอมูลสวนบุคคล และความคิดเห็นของหนวยงาน
หลักเกณฑ ก.ม.
1. ใหเปลี่ยนตําแหนงไดทั้งตําแหนงที่มีคนครองตําแหนงวาง
มีเงิน และตําแหนงวางไมมีเงิน
2. ตําแหนงที่เปลี่ยนตองตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย

3. กรณีเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครอง วุฒิของผูครองตําแหนง
จะตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยนดวย

ขอมูลสวนบุคคลและความคิดเห็นของหนวยงาน
1. ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนของบุคคลดังกลาว เปนตําแหนงที่มี
คนครอง
2. เปนการขอเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดิมที่ตรงกับ
ลักษณะงานที่ นางสุรางคณา แสนทวีสุข ปฏิบัติงานอยูแลว
และเพื่อรองรับตอปริมาณและภาระงานดานบริหารงานทั่วไป
ที่เพิ่มมากขึ้นของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
3. วุฒิของผูเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

2) มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 1/2548 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
ขอมูลสวนบุคคล/โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
1. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตาม ขั้นตอน/
หลักเกณฑ โดยผานความเห็นชอบบังคับบัญชาชั้นตน และ
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน
2. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินซึ่ง 2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเปลี่ยนตําแหนง โดยมี
กรรมการจากคณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน เพื่อประเมินผล
ประกอบดวยกรรมการจากสํานักงานอธิการบดีรวมเปน
กรรมการ หรืออาจจะมีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยรวม งาน นางสุรางคณาฯ จํานวน 1 คน
เปนกรรมการภายนอก มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวยก็ได
3. หนวยงานเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยโดยรายงานผลการ
3. กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดเสนอเรื่องตอ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกทานดวย
มหาวิทยาลัยพรอมรายงานผลการประเมินและมีความเห็น
ของกรรมการทุกทาน
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงาน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหชะลอการเปลี่ยนตําแหนงของ นางสุรางคณา
แสนทวีสุข ไวกอน จนกวามหาวิทยาลัยจะกําหนดกรอบอัตรากําลังแลวเสร็จ
/อนึ่ง…

- 20 อนึ่ง รองอธิการบดีฝา ยบริหาร ขอให คณะ/สํานัก/วิทยาลัย จัดทํากรอบ
อัตรากําลังและโครงสรางของหนวยงาน แลวสงให รองอธิการบดีฝายบริหาร โดยยังไมตองนําเสนอภาระงาน
ทั้งนี้ มอบหมายให โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จัดทําหนังสือเปนลายลักษณอกั ษรไปยัง คณะ/สํานัก/
วิทยาลัย อีกครั้ง

ปดประชุมเวลา

16.15 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
4/2552

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

