รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 2/2553
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ประธานกรรมการ
2. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร
นายสุรชัย จูมพระบุตร
กรรมการ
3. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นายนรินทร บุญพราหมณ
กรรมการ
4. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายปรีชา บุญทํานุก
กรรมการ
5. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร
นายกรุงไท นพรัตน
กรรมการ
6. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
กรรมการ
7. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยกิติพร โชประการ
กรรมการ
8. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
กรรมการ
9. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ผูชวยศาสตราจารยปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ
10. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตฯ
นายศักดิ์ชัย สิกขา
กรรมการ
11. ประธานสภาอาจารย
รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร
กรรมการ
12. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
กรรมการ
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
กรรมการและ
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ติดราชการ
2. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี
ติดราชการ
3. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน
ติดราชการ
4. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย
นายรัชชนนท แกะมา
ติดราชการ
ผูรวมประชุม
1. นางสุรีย ธรรมิกบวร
2. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
3. นางชวนพิศ อันพิมพ

รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
บุคลากร 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
บุคลากร 6 ระดับ 6
/4. นางสาวชนัญชิตา...

-24. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ
5. นางสาวสิริรตั น วงษทอง
เริ่มประชุมเวลา

บุคลากร 6 ระดับ 6
บุคลากร

09.45 น.

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1. การใหความชวยเหลือชาวเฮติ
ประธาน แจงที่ประชุมทราบและพิจารณาบริจาคเสื้อผา เครื่องนุงหมและ
ทรัพยสิน เพือ่ ใหความชวยเหลือชาวเฮติ กรณีประสบภัยแผนดินไหว และขอใหชว ยประชาสัมพันธ เพื่อ
ทราบทั่วกันดวย
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

2. รายงานมติคณะกรรมการดานการพัฒนาองคกรและงานบุคคล
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมทราบเบื้องตนเกี่ยวกับมติ
คณะกรรมการดานการพัฒนาองคการและงานบุคคล ตามที่ใหแนวทาง 3 ประเด็น คือ
1. การจัดทํากรอบอัตรากําลัง ในระหวางการดําเนินการ ขอความรวมมือจาก
คณะ/หนวยงานชะลอการรับบุคคลเขาปฏิบัติงาน เฉพาะการบริหารอัตรากําลังสายสนับสนุน เนื่องจาก
สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีสัดสวนมากกวาคณะ จึงใหใชการเกลี่ยอัตรากําลัง
2. โครงสรางองคการ เบื้องตนมีความเห็นและเสนอแนวทางใหปรับ
โครงสรางสํานักงานอธิการบดี โดยไดแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาและวิเคราะห
3. การบริหารระบบการจางพนักงาน ไดหารือที่ประชุมเกี่ยวกับอัตราคาจาง
พนักงาน เงินคาตอบแทนอืน่ การกําหนดเพดานขั้นต่ํา – ขั้นสูง ที่ประชุมใหแนวทางวาจะตองพิจารณา
คาใชจายในภาพรวมของบุคลากรทุกประเภท ทั้งนี้ นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2553 วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553
/มติที่ประชุม...

ระเบียบวาระที่ 2

-3เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2553 วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553

ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงชํานาญการ
ตามผลการพิจารณาผลงานของขาราชการ จํานวน 3 ราย
1. ตามที่ นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ ตําแหนงผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร 5
ระดับ 5 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร ชํานาญการ ระดับ 6 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม.
และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิม่ เติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5 ระดับ 5
เลขที่ประจําตําแหนง 403 อัตรา 18,040.-บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 18,040.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

อนุมัติ

2.. ตามที่ นายประจักษ จันทรตรี ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 6 ระดับ
6 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดยื่นผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงผูปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร
ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2550 มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และ
มหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้
ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นั้น
/บัดนี้...

-4บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายประจักษ จันทรตรี ตําแหนงผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6 เลขที่
ประจําตําแหนง 185 อัตรา 20,990.-บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 20,990.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2552
มติที่ประชุม

อนุมัติ

3. ตามที่ นายอภิชาติ ธรรมแสง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
บุคลากร สังกัดงานการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี ไดยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงบุคลากร
ชํานาญการ นั้นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติให
ผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับใชใชหลักเกณฑ วิธีการ ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิม
ไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเมิน
คุณลักษณะเพิม่ เติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นายอภิชาติ ธรรมแสง ตําแหนงบุคลากร เลขที่ประจําตําแหนง 30 อัตรา
11,940.-บาท สังกัดงานการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงบุคลากร ชํานาญการ อัตรา
คาจาง 11,940.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
มติที่ประชุม

อนุมัติ
4.2 สรรหาบุคลากรดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 คณะกรรมการไดดําเนินการสรรหาบุคลากร
ดีเดน ประกอบดวย 5 กลุม คือ กลุมขาราชการ ระดับ 6-8 กลุมขาราชการระดับ 1-5 กลุมลูกจางประจํา
กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุมลูกจางชั่วคราว โดยคัดเลือกผูที่มคี ุณสมบัติใหคงเหลือกลุมละ 1 คน
(ตามเอกสารประกอบการประชุม 2) จากนัน้ คัดเลือกจากกลุมขาราชการและลูกจางประจําใหคงเหลือเพียง
2 ราย เพื่อนําเสนอกระทรวงศึกษาธิการ คือ
/1. บุคลากร...

-51. บุคลากรดีเดนกลุมขาราชการ ระดับ 6 – 8 คือ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ระดับ 8 ชํานาญการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร
2. บุคลากรดีเดนกลุมขาราชการ ระดับ 1 – 5 คือ นางสุรางคณา แสนทวีสุข
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
สําหรับผูที่ไมไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนระดับมหาวิทยาลัย จะ
ไดรับการเชิดชูเกียรติ เขารับประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเดน ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ในวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเดน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูที่สมควรเขารับรางวัลเนื่องในวันขาราชการ
พลเรือนที่ทําเนียบรัฐบาล จํานวน 2 ราย คือ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ และ
นางสุรางคณา แสนทวีสุข
2. เห็นชอบผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพื่อเขารับ
รางวัลในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (ตามเอกสารประกอบการประชุม 2)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

4.3 ปรับวุฒิบคุ ลากร
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาการปรับวุฒิบุคลากร
จํานวน 1 ราย คือ นายวีรเวทย อุทโธ ตําแหนงอาจารย ระดับ 5 เลขที่ประจําตําแหนง 382 อัตรา
12,820.- บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ไดรับอนุมตั ิใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Packaging Technology ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด ดวยทุนโครงการพัฒนา
อาจารยและทุนสวนตัว บัดนี้ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ Doctor of Philosophy จาก
Massey University ประเทศนิวซีแลนด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหลาศึกษาและไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการ ใหกาํ หนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
/จึงให…

-6จึงให ปรับวุฒแิ ละเลื่อนใหดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 5 อัตรา 13,110.- บาท
เลขที่ประจําตําแหนงและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2552
ลําดับที่
1
วันที่
2

วันที่

3

วันที่

4

วันที่

5

วันที่

6

วันที่

7

วันที่

รายละเอียดระยะเวลาดําเนินการ
วัน เดือน ป
การดําเนินการ
3 เมษายน 2552
คณะเกษตรศาสตรเห็นชอบอนุมัติใหขาราชการกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศึกษา
7 เมษายน 2552
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ ไดรับเรือ่ งขอรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการและขอปรับวุฒิการศึกษา
20 เมษายน 2552
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให นายวีรเวทย อุทโธ กลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
20 เมษายน 2552
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ แจงให นายวีรเวทย อุทโธ
กรอกแบบประวัติสว นตัวและประวัตกิ ารศึกษา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
28 เมษายน 2552
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ ของ
นายวีรเวทย อุทโธ เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากประเทศที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดมอบอํานาจให
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคุณวุฒิ
19 พฤศจิกายน 2552
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ สงเรื่องขอติดตามผลการ
พิจารณาคุณวุฒิไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19 มกราคม 2553
มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องแจงการพิจารณาคุณวุฒิ ของ
นายวีรเวทย อุทโธ จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

มติที่ประชุม

อนุมัติ และใหปรับวุฒิ ตัง้ แตวันที่ 3 เมษายน 2552

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เลื่อนระดับขาราชการ

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการเลื่อนระดับขาราชการที่
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของอันดับถัดไป เนื่องจากไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ โดยใหไดรับ
การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้
/1. เลื่อนระดับ...
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1. เลื่อนระดับขาราชการกรณีขอตําแหนงชํานาญการ จํานวน 1 ราย คือ
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

เลื่อน
เปน
ระดับ

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ชํานาญการ

7

28,260

8

29,800 - ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2552

นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ

7

23,320

8

24,310 - ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2552

ชื่อ - สกุล

1

คณะเกษตรศาสตร
สํานักงานคณบดี
นางสุจิตร อุตรมาตย

2

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
นางปทุมทิพย ผลโยญ

มติที่ประชุม

ขั้น

หมายเหตุ

รับทราบ

5.2 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 ราย คือ
1. นายบุณยสฤษฎ อเนกสุข ขาราชการพลเรือน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7
สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 7 สาขาวิชาสังคมศาสตร
(การทองเที่ยว) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
2. นางสาววรรณา ประยุกตวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะบริหารศาสตร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 28 สิงหาคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.3 ขอเสนอแนะ...

-85.3 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจาณาตําแหนงทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2552 มีมติใหคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการรายงานผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการประจําป 2549 – 2552 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดเสนอขอมูลบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยื่นขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการดังกลาว ทั้งกรณีผูผานเกณฑ ไมผานเกณฑ และอยูร ะหวางดําเนินการ และ
ไดมีขอเสนอแนะตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2552 ดังนี้
1. ขอมูลสรุปการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการประจําป 2549 - 2552
ลําดับที่
ตําแหนง
1
ผูชวยศาสตราจารย
2
รองศาสตราจารย
3
ศาสตราจารย

ผาน
31
7
-

ไมผาน
6
5
-

อยูระหวางดําเนินการ
8
3
-

รวม
45
15
-

2. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการกระตุนใหอาจารยไดมีความกระตือรือรนที่จะขอผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้
1. ควรสงเสริมและสนับสนุนเงินรางวัลใหแกอาจารยที่ขอผลงานในแตละระดับตําแหนง
ที่แตกตางกัน
2. ควรจะสงเสริมใหอาจารยขอทุนทําวิจยั อยางสม่ําเสมอ โดยที่ไมตองคํานึงถึงวาจะตอง
ไดรับทุนการวิจัยเทานัน้ แตเปนการสรางสมประสบการณ
3. ควรสงเสริมใหหวั หนาภาควิชา คณบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัย ทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรสายวิชาการในสังกัด
4. ควรจะประเมินความดีความชอบใหแกอาจารยที่ทําผลงานอยางสม่ําเสมอ
5. ควรจัดทําแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับความตองการเขารับการอบรมหรือ
สัมมนาวิธีการเขียนงานวิจยั และการเขียนผลงานในประเภทตาง ๆ และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิไปใหความรู
เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ จากการรายงานขอมูลดังกลาวขางตน สภามหาวิทยาลัยจึงมี
มติใหนําเสนอที่ประชุมผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยตอไป โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
/กรณีเอกสาร...

-9กรณีเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนในแงการเรียนการสอน คุณภาพของเนื้อหาที่ไมสง เสริม
ใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรูนั้น ควรมีการเสริมสรางนวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางจริงจัง
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 บุคลากรรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิงาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรรายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวกุสุมา จิตแสง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 631 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัตใิ หลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพฤกษเคมี ณ Friedrich – Schiller University Jena ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ดวยทุน รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (ทุนประเภท 2) ไดสําเร็จการศึกษาจึง
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2553
2. นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8 ตําแหนงเลขที่ 548 สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร
ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Pharmacy Administration ณ Purdue University
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน และทุนผูชวยสอน Purdue University
(ทุนประเภท 2) ไดสําเร็จการศึกษาจึงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวนั ที่ 19 มกราคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษา
จํานวน 2 ราย คือ
/1. นางสาวนนทวรรณ...

-101. นางสาวนนทวรรณ สงเสริม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Hospitality
and Tourism Management Program ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 2 ป 2
เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยไมไดรับคาจางระหวางลา
2. นางสุภาวดี ขุนทองจันทร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารศาสตร ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พัฒนบูรณาการศาสตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยไมไดรับคาจางระหวางลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 การจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบการจางพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ราย ดังนี้
ที่

สังกัด/ชื่อ - สกุล

ตําแหนงที่จาง
ตําแหนง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เลขที่

คาจาง
เดือนละ

สวัสดิการ

210

8,700.-

4,928.-

ตั้งแตวันที่

เงินงบประมาณ
1 นายศักดิ์ดา
นอยนาง

เงินรายได
2 น.ส.วริษา
ปวะบุตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาจารย

สาขาคณิตศาสตร

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ

หมายเหตุ นักเรียนทุนอยูระหวางรอ

และประกาศนียบัตรบัณฑิต

และคอมพิวเตอร

สําเร็จการศึกษา

(วิชาชีพครู)
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะวิทยาศาสตร

บริหารศาสตรบัณฑิต

บุคลากร

สาขาการจัดการธุรกิจบริการ

คณะเภสัชศาสตร

8 มกราคม 2553 - 30กันยายน 2553

82

7,940.-

3,180.-

7 มกราคม 2553 - 30กันยายน 2553

496

7,940.-

3,180.-

18 มกราคม 2553 – 30 กันยายน 2553

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 นายนรเศรษฐ
ทองคํา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะเภสัชศาสตร

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6…
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เรื่องอื่น ๆ
6.1 เปลี่ยนแปลงกําหนดการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจาง
ชั่วคราวเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่
15 มกราคม 2552 ที่ประชุมไดอนุมัติการเปดสอบแขงขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปนพนักงาน
จํานวน 17 ตําแหนง 39 อัตรา และเห็นชอบกําหนดการดําเนินการสอบแขงขันฯ นั้น
เนื่องจากตองมีระยะเวลาในการติดตอประสานงานเพื่อขอขอมูลประกอบการ
ดําเนินการ รองอธิการบดีฝา ยบริหาร จึงเสนอที่ประชุมเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม ตามเอกสารที่
แนบทายนี้
เอกสารประกอบการประชุม
- แผนการดําเนินการในการเปดสอบแขงขันเพื่อปรับสถานภาพลูกจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 2553
มติที่ประชุม

อนุมัติ
6.2 หารือหลักเกณฑและวิธีการคิดคาจางอาจารยที่มีประสบการณจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน

รองคณบดีฝายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข หารือที่ประชุม
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการคิดคาจางอาจารยที่มีประสบการณจากภาครัฐและภาคเอกชน สืบเนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เห็นชอบ
แนวทางในการกําหนดคาตอบแทนสําหรับอาจารยพยาบาล คือ ผูที่มีประสบการณจากภาครัฐบาล ใหคิด
คาตอบแทน โดยนําเงินเดือนเดือนสุดทายคูณ 1.7 และผูท ี่มีประสบการณจากภาคเอกชน ใหคิด
ประสบการณปละ 5 % จากเงินเดือนตามคุณวุฒแิ รกบรรจุที่ ก.พ. กําหนด แลวคูณดวย 1.7 จากมติดังกลาว
ไดมีการตีความในประเด็นดังกลาวแตกตางกันไปและทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากเจตนารมณทกี่ ําหนด
ไว
เพื่อใหการคิดคาจางอาจารยที่มีประสบการณจากภาครัฐและเอกชน เปนไปใน
แนวทางเดียวกัน รองคณบดีฝายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงขอหารือที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
/มติที่ประชุม...

-12คณะกรรมการบริหารงานบุคคล อธิบายหลักการและวิธีคิดคาตอบแทนอาจารยที่
มติที่ประชุม
มีประสบการณจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
1. การคิดคาประสบการณคิดเฉพาะประสบการณที่เกี่ยวของกับการทํางานที่มี
ประโยชนตอการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานั้น และคิดจากวันที่ไดรับคุณวุฒติ ามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
ตัวอยางเชน
นาย ก. บรรจุเปนอาจารยจากคุณวุฒิปริญญาตรีในภาคเอกชน และศึกษาตอจน
ไดรับคุณวุฒิปริญญาโทเมื่อป พ.ศ. 2545 ตอมา พ.ศ. 2552 ลาออกจากภาคเอกชนเพื่อมาบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคุณวุฒิปริญญาโท ดังนัน้ การคิดคาประสบการณจะคิดปละ 5 %
จากวันที่ไดรับปริญญาโท คือคิดจากป พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2552
2. การคิดประสบการณจากภาครัฐบาล ตามมติ ก.บ.บ. ครัง้ ที่ 4/2552 คือ
เงินเดือนเดือนสุดทายคูณ 1.7
ตัวอยางเชน
เงินเดือนเดือนสุดทายกอนลาออกจากราชการ คือ 13, 240 และเมื่อคูณ 1.7 จะ
ไดรับคาตอบแทนรวมเทากับ 22,508 บาท
3. การคิดประสบการณจากภาคเอกชน ตามมติ ก.บ.บ. ครัง้ ที่ 4/2552 คือ คิด
ประสบการณปละ 5 % จากเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่ ก.พ. กําหนด แลวคูณดวย 1.7
ตัวอยางเชน
1) เคยเปนอาจารย (คุณวุฒิปริญญาโท) สอนในภาคเอกชนมา 10 ป และมา
บรรจุเปนอาจารยคุณวุฒปิ ริญญาโท จะคิดคาประสบการณให 10 ป ปละ 5 % จากเงินเดือนแรกบรรจุที่
ก.พ. กําหนด คูณ ดวย 1.7 เทากับ 26,860 บาท

/ประสบการณ...
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เงินเดือนแรกบรรจุ

คาจางรวมประสบการณ

(ป)

ระดับปริญญาโท

ปละ 5 %

1

9700

10,185

2

10,694

3

11,229

4

11,790

5

12,380

6

12,999

7

13,649

8

14,331

9

15,048

10

15,800

คาตอบแทน

15,800 x 1.7

26,860

2) เคยเปนอาจารย(คุณวุฒิปริญญาโท) สอนในภาคเอกชนมา 10 ป ตัง้ แตป พ.ศ.
2542 – 2552 และไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อป พ.ศ. 2545 เมื่อมาบรรจุเปนอาจารยในคุณวุฒิปริญญา
เอก จะคิดคาประสบการณให 7 ป ปละ 5 % ( นับจากปที่ไดรับปริญญาเอก) จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ.
กําหนด คูณ ดวย 1.7 เทากับ 31,360 บาท
ประสบการณ

เงินเดือนแรกบรรจุ

คาจางรวมประสบการณ

(ป)

ระดับปริญญาเอก

ปละ 5 %

1

13,110

13,766

2

14,454

3

15,176

4

15,935

5

16,732

6

17,569

7

18,447

คาตอบแทน

18,447 x 1.7

31,360

/4. การคิด…

-144. การคิดประสบการณจากภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวอยางเชน
รับราชการในคุณวุฒิปริญญาตรี เงินเดือนสุดทายกอนลาออกคือ 10,230 และ
ทํางานในภาคเอกชน ตัง้ แตป พ.ศ. 2545 – 2552 โดยไดรับคุณวุฒปิ ริญญาโท ในป 2550 ดังนัน้ จะคิด
ประสบการณใหโดยใชฐานเงินเดือนเดือนสุดทาย คือ 10,230 บวกประสบการณ 2 ป (นับจากปที่ไดรับ
ปริญญาโท) ปละ 5 % แลวคูณ 1.7 เทากับ 19,174 บาท
ประสบการณ

เงินเดือนเดือน

คาจางรวมประสบการณ

(ป)

สุดทาย

ปละ 5 %

1

10,230

10,742

2

11,279

คาตอบแทน

เลิกประชุมเวลา

11,279 x 1.7

19,174

11.30 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
4/2553

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

