รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 5/2552
วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
กรรมการ
3. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นายนรินทร บุญพรหมณ
กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร
กรรมการ
7. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นางสริญญา พินิจชัย
กรรมการ
8. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ผูชวยศาสตราจารยปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ
9. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
นายเสกสันต ศรีสันต
กรรมการ
10. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
กรรมการ
11. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
กรรมการ
12. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นายรัชชนนท แกะมา
กรรมการ
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการ
และเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะรัฐศาสตร
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูรวมประชุม
1. นายอุดม คําจันทร
2. นายเทวัญ ตติยรัตน
3. นางอรุโณทัย อุนไธสง

ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
รองศาสตราจารยธงชัย วงศชัยสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานกฎหมาย
รักษาการในตําแหนงหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
/4. นายธีระศักดิ์...

-24.
5.
6.
7.

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
นางสาวสิริรัตน วงษทอง
นายสมโชค หอมจันทร
นางกิตติยา สรอยเพชร

รักษาการราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน
บุคลากร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
บุคลากร

เริ่มประชุมเวลา

09.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2552
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2552
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช
เงินรายได ราย นายภาคภูมิ โทนหงสา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่
18 เมษายน 2551 ที่ประชุมมีมติไมอนุมัตกิ ารปรับสถานภาพ นายภาคภูมิ โทนหงสา ลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน จนกวาจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด คือ มีการจางครั้งละ 1 ป ตอมา นายภาคภูมิฯ ยื่นรองทุกขตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 มีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการมีคําสั่งปรับสถานภาพบุคคล
ดังกลาวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหมีผลนับตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ดําเนินการมีคําสั่งปรับ
มติที่ประชุม
สถานภาพ นายภาคภูมิ โทนหงสา เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2551 เปนตนไป
/ระเบียบวาระที่ 4…

-3ระเบียบวาระที่ 4

เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการพิจารณาตําแหนงชํานาญการ
ตามที่ นางวรุณี ไชยกาล ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัด
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ ระดับ 7 – 8 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช ใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และ
มหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับและประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ และ
กําหนดใหมีการประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางวรุณี ไชยกาล ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา
ตําแหนง 272 อัตรา 17,560.- บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 17,560.- บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม
ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ 18 ธันวาคม 2551
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.2 ทบทวนการกําหนดเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการและคาตอบแทน
ตําแหนงชํานาญการของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตรา
เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการของพนักงาน พ.ศ. 2549 โดยกําหนดใหพนักงานที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 3,500 บาทตอเดือน และ
อัตรา 5,600 บาทตอเดือน สําหรับพนักงานที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว 3 ป
2. รองศาสตราจารย ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 5,600 บาทตอเดือน และ
อัตรา 9.900 บาทตอเดือน สําหรับพนักงานที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลว 3 ป
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2550 กําหนดคาตอบแทนตําแหนงชํานาญการของพนักงานในอัตราเดียวกันกับขาราชการ คือ 3,500
บาท เมื่อดํารงตําแหนงชํานาญการมาแลว 3 ป นั้น
/เมื่อวันที่...

-4เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัด
ประชุมชี้แจงและใหขอเสนอแนะเรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดย สกอ. มีแนวคิดปรับเปลี่ยนอัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของตําแหนงชํานาญการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากเดิม ที่อิงกับ
ระบบซี เปน การกําหนดเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนฯ ในอัตราเดียว ดังนี้
ตําแหนงวิชาการ
• ผูชวยศาสตราจารย 5,600 บาท
• รองศาสตราจารย 9,900 บาท
• ศาสตราจารย 13,000 บาท
• ศาสตราจารยญาณวิทย 15,600 บาท
ตําแหนงชํานาญการ
• ตําแหนงที่มใิ ชตําแหนงวิชาชีพ 3,500 บาท
• ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 5,600 บาท
ทั้งนี้ ไดเสนอที่ประชุมรับทราบแลว ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2552
ดังนั้น เพื่อเปนการปรับระบบบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน กรณีเงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของตําแหนงชํานาญการใหสอดคลองกับระบบ
แทงของขาราชการ เพื่อสงเสริมและจูงใจใหพนักงานสายวิชาการจัดทําผลงานทางวิชาการอันจะเปนประโยชน
ตองานวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดเงินประจําตําแหนง
ประเภทวิชาการและคาตอบแทนตําแหนงชํานาญการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
1.1 กําหนดเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการอัตราเดียว ดังนี้
• ผูชวยศาสตราจารย 5,600 บาท
• รองศาสตราจารย 9,900 บาท
• ศาสตราจารย 13,000 บาท
1.2 ใหพนักงานสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยูแ ลวไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตราที่กําหนดใหม
1.3 ใหมีผลตั้งแตวนั ถัดจากที่มีมติ หรือ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
/2. คาตอบแทน...

-52. คาตอบแทนตําแหนงชํานาญการ
2.1 กําหนดคาตอบแทนตําแหนงชํานาญการอัตราเดียว คือ
• ตําแหนงที่มใิ ชตําแหนงวิชาชีพ 3,500 บาท
• ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 5,600 บาท
2.2 ใหไดรับเงินคาตอบแทนตั้งแตวนั ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ซึ่ง
ตองไมกอนวันที่มีมติ หรือตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ที่ประชุมจึงใหเลื่อนการพิจารณาไปจนกวา ก.พ.อ. จะมี
มติที่ประชุม
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการปรับเปลี่ยนระบบซีเปนระบบแทง

4.3 การปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงิน
รายได
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. การปรับสถานภาพลูกจางชัว่ คราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช
เงินรายได ราย นายธเนศ สีหพิทักษเกียรติ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2551 มีมติถอนเรื่องการปรับสถานภาพ นายธเนศ สีหพทิ ักษเกียรติ เนื่องจากมีระยะเวลาการจาง
ลักษณะเดียวกันกับที่มีผูรองทุกขเกี่ยวกับการนับเวลาการปฏิบัติงานสําหรับการปรับสถานภาพ ซึ่งอยูใน
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใหรอผล
การพิจารณาดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับสถานภาพของ นายธเนศ ฯ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ฯ มีคําวินิจฉัยแลว และสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 มีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการมีคําสั่งปรับสถานภาพผูรองทุกข
ใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2551
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับสถานภาพลูกจาง
ชั่วคราว ราย นายธเนศ สีหพ ิทักษเกียรติ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งสํานัก
บริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
/ลําดับที่ 1 นายธเนศ...
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ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1

นายธเนศ
สีหพิทักษเกียรติ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กอนปรับ
คาจาง สวัสดิการ
8,332.-

หลังปรับ
คาจาง สวัสดิการ
8,332.3,180.-

ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2551

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช
เงินรายได ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป

2. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับ
สถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร ฯ
ไดประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานเรียบรอยแลว จํานวน 4 ราย ดังตอไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นางสาวกฤติยา
จันทรพันธ
นางสาวธีรนันท
บุราไกร
นางสาวมาลัย
ศิลารัมย
นางสาวจิวรา
โสดากุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กอนปรับ
คาจาง สวัสดิการ
8,332.-

หลังปรับ
คาจาง สวัสดิการ
8,332.3,180.-

1 ตุลาคม 2551

บรรณารักษ

8,332.-

-

8,332.-

3,180.-

1 ตุลาคม 2551

นักวิทยาศาสตร

8,332.-

-

8,332.-

3,180.-

1 ตุลาคม 2551

ผูปฏิบัติงานบริหาร

7,448.-

-

7,448.-

2,870.-

1 ตุลาคม 2551

ตําแหนง

ตั้งแตวันที่

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้ง
กองการเจาหนาที่ในเดือนธันวาคม 2551 และเปนการดําเนินการตามขอ 28 แหงประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดใหผูที่ยื่นเรื่องขอปรับสถานภาพและไดมคี ําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินกอนหนาประกาศนี้บังคับใช ใหมีสิทธิปรับสถานภาพเปนพนักงาน โดยนําประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549
มาบังคับใช
/2. วิทยาลัยแพทยศาสตร…

-72. วิทยาลัยแพทยศาสตร ฯ ดําเนินการประเมินจากที่ประชุมผูบริหารของวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และจัดสงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 แตโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไมสามารถนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาได เนื่องจากมีระยะเวลาการจางลักษณะเดียวกันกับที่มีผูรองทุกขเกี่ยวกับการนับ
เวลาการปฏิบัติงานสําหรับการปรับสถานภาพ จึงตองรอผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกข ฯ ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ไดมีคําวินจิ ฉัยแลว
มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช
เงินรายได ตัง้ แตวันที่ 1 เมษายน 2552 เปนตนไป

3. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับ
สถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเงินรายได ซึ่งคณะศิลปประยุกต ฯ ได
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานเรียบรอยแลว จํานวน 4 ราย ดังตอไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4

ผูปฏิบัติงานบริหาร

กอนปรับ
คาจาง สวัสดิการ
9,660.-

หลังปรับ
คาจาง สวัสดิการ
9,660.2,870.-

1 เมษายน 2552

ผูปฏิบัติงานบริหาร

9,283.-

-

9,283.-

2,870.-

1 เมษายน 2552

ผูปฏิบัติงานบริหาร

9,753.-

-

9,753.-

2,870.-

1 เมษายน 2552

ครู

9,010.-

-

9,010.-

2,870.-

1 เมษายน 2552

ชื่อ – สกุล
นางสาวหวานใจ
โพธิโกฎิ
นางสาวนุชจิรา
ไชยโคตร
นางประนอม
รอดโพธิทอง
นายวิสิทธิ์ศักดิ์
อุทโท

ตําแหนง

ตั้งแตวันที่

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เนื่องจากคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ สงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาทีใ่ นเดือนมิถุนายน 2552 และเปนการดําเนินการตามขอ 28 แหงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 ซึ่งกําหนดใหผูที่ยื่นเรือ่ งขอปรับสถานภาพและไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินกอนหนาประกาศ
นี้บังคับใช ใหมีสิทธิปรับสถานภาพเปนพนักงาน โดยนําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขการปรับสถานภาพลูกจางเปนพนักงาน พ.ศ. 2549 มาบังคับใช
/ดังนั้น...

-8ดังนัน้ จึงเห็นควรอนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใชเงินรายได ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. การปรับสถานภาพลูกจางชัว่ คราวเปนพนักงานเงินรายได จะดําเนินการปละ 2 ครั้ง
ตามรอบการปรับเพิ่มคาจาง ดังนั้น หากหนวยงานประสงคจะปรับสถานภาพลูกจาง ใหสงเอกสารการขอปรับ
สถานภาพและผลการประเมินวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมที่จะปรับสถานภาพ ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปรับสถานภาพ วันที่ 1 เมษายนของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
ครั้งที่ 2 ปรับสถานภาพ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป : ตองสงเอกสารใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกป
หมายเหตุ หากสงเอกสารไมทันตามกําหนด จะปรับสถานภาพใหในรอบตอไป
2. คณะศิลปประยุกต ฯ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2551 และสงผลการประเมินใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552
มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช
เงินรายได ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
อนึ่ง คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นเพิ่มเติมวา ภาระงานที่คณะศิลปประยุกต ฯ
มอบหมายใหบุคคลดังกลาวขางตนเกินกวามาตรฐานกําหนดตําแหนง จึงขอใหคณะพิจารณากําหนดตําแหนง
ใหเหมาะสม ทั้งนี้ อยูภายใตโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะ
4.4 การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. ตําแหนงในสาขาวิชาชีพ และคุณวุฒิที่ขาดแคลน
ดวย ขอ 6 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กําหนดวาการปรับ
สถานภาพลูกจางเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหใชวิธีการสอบแขงขัน เวนแต มีเหตุพิเศษ ใหใช
วิธีการสอบคัดเลือกได ซึ่งใน (2) กําหนดวากรณีลูกจางดํารงตําแหนงสายสนับสนุนในสาขาวิชาชีพ และใน
ระดับคุณวุฒิทขี่ าดแคลนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และวรรคสอง กําหนดวาคุณวุฒทิ ี่ขาดแคลนตาม (2) ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
/ดังนั้น...

-9ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจน และเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานได จึงเห็นควรกําหนด
ตําแหนงในสาขาวิชาชีพ และคุณวุฒิที่ขาดแคลน โดยมีหลักการดังนี้
1. กําหนดตามที่ ก.ม. เคยกําหนดไว และ/หรือ
2. กําหนดตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และ/หรือ
3. กําหนดตามที่คณะรัฐมนตรี และ/หรือ
4. กําหนดตามเหตุผลและความจําเปน หรือตามความขาดแคลนของมหาวิทยาลัย
อนึ่ง อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2543 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2543 กําหนดตําแหนงสาขาขาดแคลน คือ
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิทยาศาสตร นิติกร วิศวกร และเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบตามทีฝ่ ายเลขานุการนําเสนอ ดังนี้

บัญชีรายชื่อตําแหนงในสายงานวิชาชีพ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
2. นักวิชาการชางศิลป
3. นักตรวจสอบภายใน
4. นักสุขศึกษา
5. วิศวกรเคมี
6. นักวิชาการชางทันตกรรม
7. นักประชาสัมพันธ
8. นักกายภาพบําบัด
9. แพทย
10. ทันตแพทย
11. พยาบาล
12. สัตวแพทย
13. นักเทคนิคการแพทย
14. เภสัชกร
15. วิศวกรเครื่องกล
16. วิศวกรไฟฟา
17. วิศวกรโยธา
18. สถาปนิก
19. นักรังสีการแพทย
20. วิศวกรโลหการ
21. นักวิชาการคอมพิวเตอร
22. วิศวกรการเกษตร

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาที่ขาดแคลน
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร
2. สาขาวิชาปโตรเคมี
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6. สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
8. สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
10. สาขาวิชาแพทยศาสตร
11. สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
12. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
13. สาขาวิชาเภสัชศาสตร
14. สาขาวิชากายภาพบําบัด
15. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
16. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
17. สาขาวิชารังสีเทคนิค
18. สาขาวิชากายภาพบําบัด
19. สาขาวิชาภาษาศาสตร
20. สาขาสหเวชศาสตร
21. สาขาบัญชี

/ 23 นักจิตวิทยา...
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บัญชีรายชื่อตําแหนงในสายงานวิชาชีพ
23. นักจิตวิทยา
24. ชางภาพการแพทย
25. นิติกร
26. บรรณารักษ

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2. องคประกอบของคณะกรรมการสอบแขงขันและสอบคัดเลือก
ดวย ขอ 14 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สอบสําหรับลูกจางชั่วคราวปรับสถานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กําหนดหลักสูตรการ
สอบแขงขัน ประกอบดวย ภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง และขอ 15 ใหอธิการบดี แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน โดยมี
จํานวนและองคประกอบเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบแขงขันและสอบคัดเลือก ดังนี้
1. องคประกอบคณะกรรมการสอบแขงขัน
1.1 กรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
1) รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนประธาน
2) ผูแทนคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
3) ผูแทนคณะศิลปศาสตร จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
4) ผูแทนจากโครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
5) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

1.2 กรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง
1) รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนประธาน
2) รองอธิการบดี/รองคณบดีที่เกีย่ วของ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
3) ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน/
เปนกรรมการ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ที่เกีย่ วของ จํานวน 1 คน
/4) ผูดํารง...

-114) ผูดํารงตําแหนงชํานาญการหรือผูแทนตําแหนง
ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คน
5) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
มติที่ประชุม

เปนกรรมการ
เปนเลขานุการ

เห็นชอบ

1.3 กรรมการดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
1) รองอธิการบดี/คณบดีทเี่ กีย่ วของ
เปนประธาน
2) รองคณบดีที่เกีย่ วของ จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
3) ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน/
เปนกรรมการ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ที่เกีย่ วของ จํานวน 1 คน
4) ผูดํารงตําแหนงชํานาญการหรือผูแทนตําแหนง
เปนกรรมการ
ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คน
5) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

2. องคประกอบคณะกรรมการสอบคัดเลือก
1) รองอธิการบดี/คณบดีทเี่ กีย่ วของ
เปนประธาน
2) รองคณบดีที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
3) ผูอํานวยการกอง/หัวหนางาน/ หัวหนาสนง. /
เปนกรรมการ
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา ที่เกีย่ วของ จํานวน 1 คน
4) ผูดํารงตําแหนงชํานาญการหรือผูแทนตําแหนง
เปนกรรมการ
ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คน
5) บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
/4.5 การจายเงิน...
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4.5 การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวย
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากร
อางถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ 4 โดยใชหลักการตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงคาตอบแทนภาค
ราชการ และอนุมัติในหลักการใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามแนวทางเดียวกันในกรณีที่มีการปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการในครั้ง
ตอ ๆ ไปดวย ตอมา คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 มีมติ
เห็นชอบการปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากอัตราเดือนละ 1,000 บาท เปนเดือนละ 1,500 บาท
โดยกําหนดรายไดขั้นสูง จาก 11,000 บาท เปน 11,700 บาท และรายไดขั้นต่ํา จาก 7,700 บาท เปน 8,200 บาท
สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และเจาหนาที่ของรัฐอื่นที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551
เนื่องจากในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551
มิไดอนุมัติใหสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะ
เป น ผู ดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ เ รื่ อ งดั ง กล า วให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ ครม. อนุ มั ติ จะแจ ง ผลการอนุ มั ติ ใ ห
มหาวิทยาลัยทราบและใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป จากรายการ
ที่ความสําคัญเรงดวนต่ํา และ/หรือ โดยการบริหารคาใชจายจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร แตปจจุบันยัง
ไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่จึง ไดมีหนังสือหารือไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว า สามารถดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยค า ครองชี พ ชั่ ว คราวให กั บ พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ได
หรือไม
ตอมา เมื่อวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2552 คุณสมสกุล คุมมวง เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล
สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดโทรศัพทมาประสาน
เรื่องดังกลาว ซึ่ง คุณสมสกุลฯ มีความเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ไดอนุมัติให
สถาบันอุดมศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มคาใชจายในการจางพนักงานตามหลักการเดียวกับ
ขาราชการ คือ ใหปรับคาจางในอัตรารอยละ 4 และไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราว สําหรับผูที่ไดรับ
คาจางไมถึง 11,000 บาท ใหไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพไมเกิน 1,000 บาท แตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน
11,000 บาท แตเมื่อไดรับ 1,000 บาทแลว ยังไมถึง 7,700 บาท ใหไดรับใหถึง 7,700 บาท และอนุมัติหลักการ
ใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามแนวทางเดียวกันในกรณีที่มีการปรับปรุง
/คาตอบแทน...
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และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 จึงเปนเพียงการปรับเงินรายไดขั้นสูงและขั้นต่ําเทานั้น แตการอนุมัติใหไดรับ
เงินคาครองชีพชั่วคราว ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงมีหนังสือหารือโครงการจัดตั้งกองกฎหมายวาตาม
ความเห็นของคุณสมสกุล คุมมวง ถูกตองตามหลักกฎหมายหรือไม ซึง่ โครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณา
แลวเห็นวาความเห็นของคุณสมสกุล คุมมวง ชอบดวยกฎหมายแลว
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงขออนุมัติเบิกจายคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจา ยบุคลากร
จากเดิม พนักงานที่มีคาจางไมถึง 11,000 บาท ใหไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพไมเกิน
1,000 บาท และเมื่อรวมแลวตองไมเกิน 11,000 บาท แตเมื่อไดรับ 1,000 บาทแลว ยังไมถึง 7,700 บาท ให
ไดรับใหถึง 7,700 บาท
เปน พนักงานที่มีคาจางไมถึง 11,700 บาท ใหไดรับเงินชวยเหลือคาครองชีพไมเกิน
1,500 บาท และเมื่อรวมแลวตองไมเกิน 11,700 บาท แตเมื่อไดรับ 1,500 บาทแลว ยังไมถึง 8,200 บาท ให
ไดรับใหถึง 8,200 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ซึ่งกองแผนงานและกองคลัง ไดตรวจสอบแลวแจงวามีงบประมาณเพียงพอใน
การเบิกจายคาครองชีพชั่วคราว สําหรับในสวนของพนักงานเงินรายได ไดดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
เอกสารประกอบการประชุม
หนังสือตอบขอหารือการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ที่ ศธ 0529.1.10/667
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.6 การแกไขสัญญาจางพนักงาน
ดวยมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ขึ้น และไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
และตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ขึ้นมาใหม จึงสงผลกระทบตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มกี ารอางถึงระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
/ดังนั้น...

-14ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงสัญญาจางพนักงานใหม เพือ่ ใหสอดคลองกับกฎหมายที่
ประกาศใชอยูใ นปจจุบนั และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแกไขสัญญาจางพนักงาน
ซึ่งไดผานการพิจารณาในเบือ้ งตนจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแลว
เอกสารประกอบการประชุม
- ตารางเปรียบเทียบสัญญาจางพนักงาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเพิ่มเติมขอความและแกไขขอความ ดังนี้
1. เพิ่มเติมขอความ
1.1 ขอ 3 จากเดิม พนักงานตามสัญญานี้จะตองรักษาวินัยโดยเครงครัด
เปน พนักงานตามสัญญานี้จะตองรักษาวินยั และจรรยาบรรณโดยเครงครัด
1.2 ขอ 14 ใหนําบรรดาขอบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยที่บังคับใชกับ
พนักงานมาใชบังคับกับพนักงานตามสัญญานี้
2. แกไขขอความ ใหตัดขอความในขอ 14 ทั้งหมด และใชขอความนี้แทน “ ใน
ระหวางการจางตามสัญญาจางนี้ การที่พนักงานปฏิบตั งิ านตามสัญญาจางนี้ เปนการทําหรือกอใหเกิดการ
สรางสรรคงานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนไปตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หรือ
หากมีการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตามกฎหมายซึ่งพนักงานไดประดิษฐขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจาง
ใหเปนไปตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา โดยขอใหพิจารณาอางอิงกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนด หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของW
ทั้งนี้ เมื่อแกไขตามขางตนแลว มอบหมายใหโครงการจัดตัง้ กองกฎหมายพิจารณา
อีกครั้ง
มติที่ประชุม

4.7 การจางลูกจางชั่วคราวผูเกษียณอายุราชการที่จางโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ตามที่กองแผนงานไดแจงผลการพิจารณางบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการ
คาจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ นั้น
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ไมไดรับการอนุมตั ิงบประมาณสําหรับการจาง
ในอัตราเดิม เนื่องจากเปนการจางตําแหนงบริหารและเปนการจางไมเขาขายคุณลักษณะของผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ สงผลใหคณะศิลปประยุกตฯ ประสบปญหาเรื่องงบประมาณในการจางผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียน การสอนระดับสูงและเพิ่ม
คุณภาพในการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
/คณะศิลปประยุกต...
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จางผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จํานวน 2 อัตรา คือ
ชื่อ - สกุล
1. รศ.จิรศักดิ์ จินดาโรจน
2. รศ.ธิติ เฮงรัศมี
รวมทั้งสิ้น

อัตราคาจาง/เดือน อัตราจาง/ป
ระยะเวลา
26,675.106,700.มิถุนายน – กันยายน 2552
26,675.106,700.มิถุนายน – กันยายน 2552
53,350.213,400.-

ความเห็นของโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
1. การจางผูเกษียณอายุราชการ จะตองจางมาเปนอาจารยเทานั้น
2. มีอายุ 60 ป ไมเกิน 65 ป หากเกินตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง และ
ตองเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย และออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ราชการเทานัน้
3. กรณีอายุเกิน 60 ป มหาวิทยาลัยสามารถจางได โดยใชเงินรายได
ความเห็นของกองแผนงาน
ตามที่กองแผนงานไดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
11/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 พิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ซึ่งคณะศิลปประยุกตฯ ไดรับอนุมัตกิ รอบอัตราสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 1
อัตรา แตอีกจํานวน 1 อัตรา ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากเปนอัตราที่คณะจะใชจางผูบริหาร คณะจึงขอ
อนุมัติอัตราเพิม่ เติม ที่ประชุมจึงอนุมัติกรอบอัตรากําลังผูมีความรูความสามารถทดแทน จํานวน 1 อัตรา นั้น
หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังและงบประมาณ
ในการจางดังกลาวขางตน จะสงผลกระทบตอกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 20 อัตรา และ
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรในภาพรวม
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปหลักเกณฑการจางผูเกษียณอายุราชการ ผูมีความรูความสามารถพิเศษและ
ชาวตางประเทศ
2. บัญชีอัตราคาจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเขาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ พิจารณาการจางผูเชีย่ วชาญทีม่ ี
ความรูความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการ อีกครั้ง โดยพิจารณาจาก
/1. จํานวน...
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1. จํานวนกรอบอัตรากําลังตองไมเกินกวาที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร คือ จํานวน
20 อัตรา
2. งบประมาณไมเกินกวาที่ราชการกําหนด
3. คุณสมบัตขิ องผูเชีย่ วชาญที่มีความรูความสามารถพิเศษหรือผูเกษียณอายุราชการ
ตองเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

4.8 ขออนุมัตปิ รับอัตราจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง (ผูเชีย่ วชาญ)
ดวย คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ไดเปดสอนหลักสูตรวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑในระดับปริญญาตรี โท และเอก เนนการวิจยั วิเคราะหเพื่อนําไปสูการออกแบบเชิงสรางสรรคและ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ เพื่อนําสูสากล คณะจึงมีความจําเปนตองจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผานมาผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศสามารถเดินทางมาสอนได
เพียงปละ 1 ครั้ง ๆ ละประมาณ 1 เดือน โดยมีการจายคาจางเพียงเดือนละ 36,720 บาท/เดือน ซึง่ ไมสอดคลอง
กับความรูความสามารของผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบพบวางบประมาณแผนดินที่ไดรับ
การจัดสรรในหมวดคาจางผูเชี่ยวชาญยังคงเหลือเปนจํานวนมาก
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จึงขออนุมัติปรับอัตราคาจางลูกจางชาว
ตางประเทศทีม่ ีสัญญาจาง โดยยังอยูภายในวงเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรให ดังนี้
ชื่อ - สกุล
อัตราจางใหม
หมายเหตุ
1. Dr.Donald John Carson
70,000 บาท/เดือน
โดยใชเงินงบประมาณ
2. Prof.Dr.Elivio Bonollo
100,000 บาท/เดือน
โดยใชเงินงบประมาณ
ความเห็นของโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
1. การจางชาวตางประเทศ จะตองจางมาเปนผูสอนและผูเชี่ยวชาญเทานัน้
2. มีอายุ 60 ป ไมเกิน 65 ป หากเกินตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ยกเวนสาขาการศึกษาจางไดไมเกินอายุ 70 ป
3. กรณีอายุเกิน 60 ป มหาวิทยาลัยสามารถจางได โดยใชเงินรายได
4. อัตราคาจางเปนไปตามบัญชีที่กําหนด
5. ใน 2 ป แรกจางในอัตราคาจางขั้นต่ําตามบัญชีที่กําหนดไมมีการเพิ่มคาจาง เมื่อ
ครบ 2 ปบริบูรณ จึงเพิ่มคาจางไดตามบัญชีที่กําหนด
/ความเห็น...
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ตามที่กองแผนงานไดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
11/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 พิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 ซึ่งคณะศิลปประยุกตฯ ไดรับอนุมัตกิ รอบอัตราสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน
1 อัตรา แตอีกจํานวน 1 อัตรา ไมไดรับการจัดสรรเนือ่ งจากเปนอัตราที่คณะจะใชจางผูบริหาร คณะจึงขอ
อนุมัติอัตราเพิม่ เติม ที่ประชุมจึงอนุมัติกรอบอัตรากําลังผูมีความรูความสามารถทดแทน จํานวน 1 อัตรา นั้น
หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังและงบประมาณ
ในการจางดังกลาวขางตน จะสงผลกระทบตอกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 20 อัตรา และ
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรในภาพรวม
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปหลักเกณฑการจางผูเกษียณอายุราชการ ผูมีความรูความสามารถพิเศษและ
ชาวตางประเทศ
2. บัญชีอัตราคาจางลูกจางชาวตางประเทศที่มสี ัญญาจาง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ พิจารณาการจางลูกจาง
ชาวตางประเทศ อีกครั้ง โดยพิจารณาจาก
1. จํานวนกรอบอัตรากําลังตองไมเกินกวาที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร คือ จํานวน
20 อัตรา
2. งบประมาณไมเกินกวาที่ราชการกําหนด
3. คุณสมบัตขิ องลูกจางชาวตางประเทศตองเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
อนึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อหนวยงานใดไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว
แตไมไดนําไปใชจางลูกจางตามแผน ใหกองแผนงานสอบถามไปยังหนวยงานนัน้ ๆ แลวนํางบประมาณในสวน
ที่ไมไดใชจางลูกจางมารวมไวที่มหาวิทยาลัย จากนั้นแจงใหคณะอื่น ๆ ทราบ เพื่อขอใชตามความจําเปนตอไป
4.9 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ภายในประเทศและตางประเทศ พ.ศ. ...
เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ เกี่ยวกับการอนุมัติให
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั ดูงาน ภายในประเทศและตางประเทศ
ที่ผานมายึดถือปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ เชนเดียวกับขาราชการโดยอนุโลมเพือ่ ใหการลาศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ภายในประเทศและตางประเทศของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีความชัดเจนและ
/คลองตัว...
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั ดูงาน ภายในประเทศและตางประเทศ พ.ศ.
... ซึ่งไดผานการพิจารณาตรวจรางจากโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแลว
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปสาระสําคัญของการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน เปรียบเทียบ
ระหวางขาราชการกับพนักงาน
2. สรุปสาระสําคัญของการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน เปรียบเทียบ
ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอืน่ ดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ใหม) คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.3 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งแตกอตัง้ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ประเด็นที่แตกตางจากขาราชการนําเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
1. ไมไดกําหนดอายุของผูประสงคลาศึกษา แตกําหนดเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ตองมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชครบกอนเกษียณอายุราชการ (ระเบียบ กม. ป 42 กําหนด อายุ
ไมเกิน 45 ป)
2. คุณสมบัติของผูประสงคลาปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองมีคุณวุฒิปริญญาโท
เนื่องจากตําแหนงอาจารยตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตองมีคุณวุฒปิ ริญญาโท
3. คุณสมบัติของผูประสงคดูงาน ณ ตางประเทศ ตองพนทดลองปฏิบัติงานแลวหรือมี
เหตุผลความจําเปนใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติได
4. การลาศึกษาโดยใชเวลาบางสวน สามารถกระทําไดภาคการศึกษาละไมเกิน 10 ชั่วโมงใน
วันทําการตอสัปดาห
5. การขยายเวลาศึกษาสามารถขยายไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้ง
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา
6. การอนุมัติใหลาศึกษาโดยไดรับคาจาง กรณีเกินระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 6 ปและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติใหนํารายละเอียดไปพิจารณาในการประชุมคราวหนา

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
/เลิกประชุม...

-19เลิกประชุมเวลา

11.50 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
6/2552

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

