รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 14/2553
วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทศิ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ
3. รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชตุ ินนั ท์ ประสิทธิ์ภรู ิปรีชา กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล
กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา
กรรมการ
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
กรรมการ
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนั ทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
8. (แทน)รักษาราชการแทน
นางสายเพชร อักโข
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
9. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นายศรัณย์ สุดใจ
กรรมการ
10.(แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์ กรรมการ
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
12. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ
รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม
กรรมการ
การออกแบบ
13. รักษาราชการแทน
นางสุรยี ์ ธรรมิกบวร
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
14. (แทน)รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพนั ธ์ ปิตาคะโส
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
15. รักษาราชการแทน
นายสุรชัย จูมพระบุตร
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
16. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สมั มนา มูลสาร
กรรมการ
17. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายประจักษ์ จันทร์ตรี
กรรมการ
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี กรรมการและ
เลขานุการ
/ผู้ร่วมประชุม...
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1. นายสหรัฐ โนทะยะ
2. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์
3. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
4. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
5. นางชวนพิศ อันพิมพ์
6. นายอภิชาติ ธรรมแสง
7. นางสาวสิริรตั น์ วงษ์ทอง
8. นางกิตติยา สร้อยเพชร
9. นางสาวพัชนี สีทน

เริ่มประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ 1

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ
บุคลากร ชํานาญการ
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ
บุคลากร
บุคลากร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

09.45 น.

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 13/2553 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553
รับรองรายงานการประชุม
อนึ่ง ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทบทวนวันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของ นายประจัญบาน อ่อนสนิท เพื่อมิให้เสียสิทธิประโยชน์จากการ
ปรับเข้าสู่ระบบแท่ง อันมีเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดําเนินการล่าช้า
มติที่ประชุม

/ระเบียบวาระที่ 3...

-3ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขเกี่ยวกับ
การจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของการจ้างบุคคลที่มอี ายุ 60 ปี ขึ้นไป
เป็นพนักงาน
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
13/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ได้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นพนักงาน พ.ศ..... ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว มีมติมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย แก้ไขร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยให้พิจารณา
การใช้ภาษาให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ การนําเสนอข้อกฎหมายควรมีระบบตามหลักการบัญญัติ
กฎหมาย และเพื่อความสมบูรณ์ของร่างประกาศจึงมีมติให้แก้ไขข้อความ ตัดข้อความ และเพิ่มเติม
ข้อความบางส่วน นั้น
บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ได้พิจารณาและแก้ไขร่างประกาศ
เรียบร้อยแล้ว รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นพนักงาน พ.ศ.....
เอกสารประกอบการประชุม
- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกีย่ วกับการจ้างบุคคลทีม่ ีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นพนักงาน พ.ศ.....

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย แก้ไข
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นพนักงาน พ.ศ..... ดังนี้
1. ชื่อหมวด 1 จาก “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” เป็น “หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน”
2. ตัดข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ออกทั้งหมด

/3.2 หลักเกณฑ์…

-43.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... ทีป่ ระชุม
พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ร่างข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น
2. กรณีพนักงานเป็นการต่อสัญญาจ้างโดยมีภาระงานประกอบ
3. มอบหมายโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย พิจารณากรณีหากผูท้ ี่ได้รบั
อนุมัติให้ต่อเวลาราชการแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเกณฑ์จะสามารถยกเลิกการต่ออายุราชการ
หรือการต่อสัญญาได้หรือไม่
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้หารือโครงการจัดตั้งกองกฎหมายแล้ว
มีความเห็นโดยสรุปได้ดังนี้ “เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมตั ิการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
รายใดแล้วย่อมหมายความว่า ข้าราชการรายนั้นมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีจ่ ะได้รับการต่อ
เวลาราชการออกไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผ้นู ้นั มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบรู ณ์ ดังนั้น แม้ต่อมาใน
ภายหลังจะปรากฏว่า ข้าราชการรายนั้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมาย
กําหนดไว้ ย่อมเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องกํากับและติดตามให้มีการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด โดยไม่อาจนําเอาเหตุดังกล่าวมายกเลิกการต่อเวลาราชการของข้าราชการรายนั้นได้
แต่ท้งั นี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับทีใ่ ช้กบั ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น เช่น การดําเนินการเพื่อลงโทษทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอืน่ ๆ
เป็นต้น (เทียบเคียงบันทึกความเห็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการและระยะเวลาในการต่อเวลาราชการ เรื่องเสร็จที่ 182/2550)”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ศึกษาข้อมูลจากสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ และได้ปรับปรุงร่างข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 19 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... ให้เป็นไปตามเป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
/ดังนั้น...

-5ดังนั้น จึงสมควร กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.......
สาระสําคัญ
1. หมวด 1 หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการ
1.1 ตําแหน่งศาสตราจารย์
1. ปฏิบตั ิตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผ้สู อนใน
มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และ
2. มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
2.1 ตําราทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เล่ม หรือ
2.2 หนังสือทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เล่ม หรือ
2.3 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เรื่อง หรือ
2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
เฉลี่ยปีละ 1 รายการ หรือ
2.5 บทความทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 3 เรื่อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กําหนด
กรณีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ไม่ครบ 3 ปี ก่อนเกษียณอายุราชการให้ใช้
ผลงานทางวิชาการทีเ่ คยเสนอกําหนดตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์มานับรวมได้
1.2 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผ้สู อนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และ
2. มีผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
2.1 ตําราทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เล่ม หรือ
2.2 หนังสือทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เล่ม หรือ
2.3 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 1 เรื่อง หรือ
2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
เฉลี่ยปีละ 1 รายการ หรือ
2.5 บทความทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ เฉลี่ยปีละ 2 เรื่อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กําหนด
กรณีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบ 3 ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ
ให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์มานับรวมได้
/2. หมวด 2…

-62. หมวด 2 วิธีการดําเนินการต่อเวลาราชการ
3. หมวด 3 เงือ่ นไขการต่อเวลาราชการ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....
2. ร่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
2.1 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ
2.2 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผูท้ ี่ได้รับการพิจารณาให้
ต่อเวลาราชการข้าราชการ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ)
2.3 ขั้นตอนการต่อเวลาราชการ
เอกสารประกอบการประชุม
1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....
2. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ
3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รบั การพิจารณาให้
ต่อเวลาราชการข้าราชการ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ)
4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
5. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.10/1094 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ความเห็น
ของโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย “กรณีหากผู้ทีไ่ ด้รบั อนุมัติให้ต่อเวลาราชการแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามเกณฑ์จะสามารถยกเลิกการต่ออายุราชการ หรือการต่อสัญญาได้หรือไม่”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... โดยให้แก้ไข ดังนี้
1. ตัดข้อความดังต่อไปนี้
1.1 ตัด “พนักงานมหาวิทยาลัย” ออกทุกแห่ง
1.2 ข้อ 6 ตัด “(หรือกว่านั้น)” ออก
1.3 ข้อ 7 ตัด “มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ” ออก
2. แก้ไขข้อ 5.3 จาก “...ฯลฯ...รับรองไว้ไม่เกิน 3 ปี” เป็น “...ฯลฯ...
รับรองไว้ไม่เกิน 1 ปี”
เมื่อแก้ไขแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
/3. 3 รายงาน...
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สาย ข/ค เป็น ก
สืบเนื่องจากมติทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครัง้ ที่
13/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีมติให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมขั้นตอน
การดําเนินการและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตําแหน่งบุคลากรสาย ข / ค เป็น ก แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นั้น
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ขอนําเสนอที่
ประชุม เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี การดําเนินการก่อนมติทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 7 ราย
2. กรณีการดําเนินการตามมติทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 6 ราย
กรณีที่ 1 การดําเนินการเปลี่ยนตําแหน่งก่อนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ดําเนินการการตาม
หลักเกณฑ์ ก.ม. ตามหนังสือ ที่ ทม 0202/ว 15 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541
1. ให้เปลี่ยนตําแหน่งได้ท้งั มีคนครอง ตําแหน่งว่างมีเงิน และตําแหน่งว่าง
ไม่มีเงิน
2. ตําแหน่งที่เปลี่ยนตําแหน่งต้องตรงกับลักษณะงานทีป่ ฏิบัติและคํานึงถึง
ภาระงานของตําแหน่งนั้นด้วย
3. กรณีเปลีย่ นตําแหน่งทีม่ ีคนครอง วุฒิของผู้ครองตําแหน่งจะต้องตรงกับ
มาตรฐาน กําหนดตําแหน่งที่ขอเปลี่ยนด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
การดําเนินการ
ลําดับ
ที่

1
2
3

ชื่อ-สกุล

สังกัด

นายอนุพงษ์
รัฐิรมย์
ว่าที่ร้อยตรีศักดิช์ าย
สิกขา
นางสาวศิริพร
ฉัตรสุวรรณ

วิทยาศาสตร์

คุณวุฒิตรง
ตาม
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหน่ง
/

ผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะและต้น
สังกัด

เสนอ อ.ก.ม./
ก.บ.บ.

/

/

ศิลปยุกต์ฯ

/

/

/

ศิลปยุกต์ฯ

/

/

/

วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใหม่
1 ต.ค.2545
วันที่คณะเสนอ
30 พ.ย.2547
วันที่คณะเสนอ
30 พ.ย.2547
วันที่คณะเสนอ
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นางเฉลิมศรี
ฤทธาภัย
นางอรทัย
เลียงจินดาถาวร

รัฐศาสตร์

คุณวุฒิตรง
ตาม
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหน่ง
/

รัฐศาสตร์

/

/

/

นางประทับใจ
สิกขา
นางอัปสร
อินทิแสง

ศิลปประยุกต์

/

/

/

วิทยาศาสตร์

/

/

/

ลําดับ
ที่

4
5
6
7

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะและต้น
สังกัด

เสนอ อ.ก.ม./
ก.บ.บ.

/

/

วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใหม่
9 ธ.ค.2547
วันที่คณะเสนอ
9 ธ.ค.2547
วันที่คณะเสนอ
10 พ.ค.2548
วันที่คณะเสนอ
29 ธ.ค.2548
วันที่ ก.บ.บ.
เห็นชอบ

กรณีที่ 2 การดําเนินการตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรหรือการเรียนการสอนของคณะ
2. ผ่านการพิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะแล้วนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
3. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วให้
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่สอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
4. คณะทีร่ ับจะทําการประเมินหลังการปฏิบัติหน้าที่สอนหลังการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

ลําดับ
ที่

1

ชื่อ-สกุล

สังกัด

นายจิรศักดิ์
บางท่าไม้

นิติศาสตร์

ผ่านความ
เห็นชอบและ
ตรวจสอบ
จากคณะแล้ว
/

การดําเนินการ
ผ่านความเห็นชอบจาก
ก.บ.บ. เห็นชอบ
ก.บ.บ.และการดําเนินการ
และอนุมัติแต่งตั้ง
ตาม
ให้ดํารงตําแหน่ง
มติ ก.บ.บ.
- ครั้งที่ 9/2548 เมื่อ 1 ก.ย.48 ครั้งที่ 11/2549
ให้ย้ายไป ปฏิบัติหน้าที่สอน 1
วันที่ 4 ธ.ค.2549
ปี ตั้งแต่ 2 ก.ย.48 - 1 ก.ย.49
- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ
(คส.ที่ 1123/2549 ตั้งแต่ 9
ต.ค.2549 เป็นต้นไป )

วันแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง
- 1 ก.ย.2549
วันที่คณะ
เห็นชอบ
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผ่านความ
เห็นชอบและ
ตรวจสอบ
จากคณะแล้ว
/

2

นายสุชนิ ต์
ดรุณพันธ์

ศิลปศาสตร์

3

นายธรรมวิมล
สุขเสริม

บริหารศาสตร์

/

4

นายวันชัย
ทิพย์ชัย

รัฐศาสตร์

/

5

นางสาวรัชกร นิติศาสตร์
โชติประดิษฐ์

/

การดําเนินการ
ผ่านความเห็นชอบจาก
ก.บ.บ. เห็นชอบ
ก.บ.บ.และการดําเนินการ
และอนุมัติแต่งตั้ง
ตาม
ให้ดํารงตําแหน่ง
มติ ก.บ.บ.
- ให้ไปปฏิบตั ิงานเป็นการ
ครั่งที่ 4/2549
ประจําและประเมินหน้าที่สอน
วันที่ 30 มี.ค. 2549
ตั้งแต่ 1 ต.ค.48 – 31 มี.ค.49
- ไม่พบข้อมูลการแต่งตั้ง
กรรมการประเมินฯ
- กรรมการประเมินเมื่อ 16
มี.ค.49
- ครั้งที่ 6/2549 เมื่อ 1 มิ.ย.
ครั้งที่ 2/2550
49 ให้ย้ายไปปฏิบตั ิหน้าที่สอน
วันที่ 8 ก.พ.2550
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ตั้งแต่ 2 พ.ค.49 เป็นต้นไป
- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ
(คส.ที่1126/2549 ลว. 9 ต.ค.49
ตั้งแต่ 2 พ.ค.49 - 31 ต.ค.49)
- ครั้งที่ 11/2549 เมื่อ 4 ธ.ค.
ครั้งที่ 3/2550
49 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สอนให้
วันที่ 30 มี.ค.2550
ครบ 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 1
เม.ย.49 เป็นต้นไป
- ไม่พบข้อมูลการแต่งตั้ง
กรรมการประเมินฯ
- กรรมการประเมิน 13 มี.ค.50
- ครั้งที่ 6/2548 เมื่อ 16 มิ.ย.
ครั้งที่ 5/2550 วันที่
48 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สอน 1 ปี 11 พ.ค.2550
ตั้งแต่ 1 มิ.ย.48 - 31 พ.ค.49
- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ
(คส.ที่ 773/2549 ตั้งแต่
19 ก.ค. 2549 เป็นต้นไป )
- ครั้งที่ 2/2550 เมื่อ 8 ก.ย.
50 ให้ขยายเวลาทดลองอีก 6
เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.49 – 30
เม.ย.50
- กรรมการประเมิน 27 เม.ย.
50
- คณะส่งผลการประเมิน
27 เม.ย.50

วันแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง
- 1 เม.ย.
2549 วันที่
คณะเสนอ

22 พ.ย.2549
วันที่คณะเสนอ
/ตามความเห็น
ของคณะ
กรรมการ

- 30 มี.ค.
2550 วันที่
ก.บ.บ.เห็นชอบ

11 พ.ค.2550
วันที่ ก.บ.บ.
เห็นชอบ

/ลําดับที่ 6 นายอุทัย...
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ลําดับ
ที่

6

ชื่อ-สกุล

สังกัด

นายอุทัย
อันพิมพ์

บริหารศาสตร์

ผ่านความ
เห็นชอบและ
ตรวจสอบ
จากคณะแล้ว
/

การดําเนินการ
ผ่านความเห็นชอบจาก
ก.บ.บ. เห็นชอบ
ก.บ.บ.และการดําเนินการ
และอนุมัติแต่งตั้ง
ตาม
ให้ดํารงตําแหน่ง
มติ ก.บ.บ.
- ครั้งที่ 4/2549 เมื่อ 30 มี.ค.
ครั้งที่ 1/2552
49 ให้ย้ายข้าราชการ และ
วันที่ 9 ม.ค.2552
ปฏิบัติหน้าทีส่ อนไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา 20 มี.ค.49
เป็นต้นไป
- ได้รับอนุมัตใิ ห้ลาศึกษา
ต่อตั้งแต่ 26 มิ.ย.49 – 25
มิ.ย.52
- กลับเข้ารับราชการ 2 มิ.ย.
51
- แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ
(คส.ที่ 852/2551 ลว. 1 ส.ค.51
ตั้งแต่ 2 มิ.ย.51 – 30 ก.ย.51)
- ครั้งที่ 11/2551 เมื่อ 12 ธ.ค.
51 ขอเอกสารประกอบการ
สอนเพิ่มเติม

วันแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง
13 ต.ค.2551

วันที่คณะเสนอ

รับทราบ ทัง้ นี้ มอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอ
มติที่ประชุม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการของการเปลี่ยนตําแหน่ง และวันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
3.4 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพือ่ แต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
13/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กรณีคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขอหารือทีป่ ระชุมเกี่ยวกับ
การแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ เนือ่ งจากมีข้อกําหนดว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
จะต้องเป็นบุคคลภายนอกโดยเลือกจากบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งบางสาขามีผ้ทู รงคุณวุฒิน้อยราย
ทําให้เป็นปัญหาต่อการตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลการสอน ส่งผลให้การดําเนินการล่าช้า
ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบประกาศหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง หาก
สามารถแก้ไขได้ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินการสอนต่อไป นั้น
/โครงการ...

- 11 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพือ่ ทราบ ดังนี้
1. ในประกาศ ก.พ.อ. ไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นบุคคลภายนอกทีม่ ีรายชือ่ ใน
บัญชี ก.พ.อ.กําหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
2. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดข้อบังคับตามประกาศ ก.พ.อ.
ซึ่งมอบอํานาจให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการออกประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตทิ ี่
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการออกประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ
สื่อการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ในข้อ 5 แห่งประกาศฉบับดังกล่าว กําหนดองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ กรณี
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งทีเ่ สนอขอ 1 คน เป็นอนุกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการออกประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ
สื่อการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2553 เพื่อยกเลิกองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เฉพาะ (2) และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน “ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด
และต้องไม่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ขอประเมินฯ และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งที่เสนอขอ จํานวน 1 คน เป็นอนุกรรมการ และการดําเนินการอยู่ในชั้นความลับ”
ดังนั้น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้กําหนด สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ หากในการปฏิบัติ
ตามแล้ว ทําให้ไม่มีความคล่องตัว ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒติ ามที่กําหนดได้จึงทําให้เกิดความล่าช้า
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา ดังนี้
1. ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553
2. เสนอให้ถือปฏิบัติตามความเดิมในข้อ 5 (2) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน หรือ
สื่อการสอน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 แทน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา หากชอบด้วย จักได้นาํ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554
/มติที่ประชุม…

- 12 มติที่ประชุม
พิจารณาต่อไป

เห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

3.5 รายงานความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ประเภทต่าง ๆ ด้วยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าตอบแทนตําแหน่งต่าง ๆ ด้วยงบประมาณรายได้หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ที่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ กําหนดขึ้น
เอง โดยยังไม่มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศรองรับการเบิกจ่าย เช่น เงินค่าตอบแทนตําแหน่งหัวหน้างาน
รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี เงินเพิม่ พิเศษต่าง ๆ เป็นต้น แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
การประชุมคราวต่อไป นั้น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอรายงานความคืบหน้าใน
การดําเนินการในเรื่องดังกล่าว คือ กองคลัง ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลมาแล้วส่วนหนึ่ง แต่เนือ่ งจากเป็น
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนด้านการสอน เช่น ค่าสอนนอกเวลาราชการ ค่าคุมสอบ ค่าตอบแทน
ผู้ช่วยสอน ค่าตอบแทนอาจารย์ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ดังนั้น โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จะต้อง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิม่ เติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านค่าตอบแทนตําแหน่งบริหาร เช่น ตําแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ หัวหน้างาน ฯลฯ ซึง่ จะต้องใช้เวลาในการรวบรวมและสรุป
ข้อมูลอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการในเบื้องต้นต่อทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติทีป่ ระชุม

รับทราบและมีความเห็น ดังนี้
1. การกําหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง
2. ให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ประกาศ
ต่างๆ ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานความคืบหน้าของเรื่องที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รายงานความคืบหน้าของเรื่องที่อยู่ใน
ระหว่างดําเนินการ กรณีตาํ แหน่งชํานาญการ ระดับ 6,7-8 จํานวน 10 เรื่อง การเปลี่ยนตําแหน่งจํานวน 2
ราย และการกําหนดตําแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึน้ จํานวน 1 ราย ดังนี้
/1. กรณี...

- 13 1. กรณีตําแหน่งชํานาญการ ระดับ 6,7-8 จํานวน 10 เรื่อง
ลําดับที่

หน่วยงาน

เรื่อง

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

คณะวิทยาศาสตร์

3

สํานักวิทยบริการ

4

กองคลัง

5

กองกลาง

6

คณะศิลปศาสตร์

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่ง
ครู 7-8 ชํานาญการ ของ
นายผดุง กิจแสวง
(กรณีขอข้ามขั้น)
เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7-8
ชํานาญการ ของ
นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ
ส่งเอกสารการประเมิน
เลื่อนระดับ นักเอก
สารสนเทศ ระดับ 7-8
ชํานาญการ ของ
น.ส.ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ขอส่งแบบประวัติส่วนตัว
และผลงานเพื่อพิจารณา
กําหนดตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับ 7-8
ชํานาญการของ นางพยอม
บุญมั่น และ นางเพชรา
ทัดเทียม
เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ 7-8 ชํานาญการ
ของนางสาวมัณฑนา
เจือบุญ
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ 7-8
ชํานาญการ ของ
นางวรารัตน์ ปานพรม

7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอ
กําหนดตําแหน่งชํานาญ
การของ น.ส.สมาพร
ศิริลาภ

การดําเนินการขั้นตอนต่อไป

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทุกขั้นตอน

เสนออธิการบดีแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงาน กรณีพิเศษ

กุมภาพันธ์ 2554

เสนออธิการบดีแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงาน

กุมภาพันธ์ 2554

เสนออธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ผลงาน

กุมภาพันธ์ 2554

เสนออธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงาน

กุมภาพันธ์ 2554

เสนออธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงาน

กุมภาพันธ์ 2554

-ผูท้ รงคุณวุฒิแจ้งผลแล้ว
2 ท่าน อีก 1 ท่านยังไม่แจ้ง
ผล
-จะเสนออธิการบดีแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิใหม่ 1 ท่าน
แจ้งข้อมูลให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ฯ

มกราคม 2554

ธันวาคม 2553

/ลําดับที่ 8 งานกิจการนักศึกษา...
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ลําดับที่

หน่วยงาน

8

งานกิจการนักศึกษา

9

วิศวกรรมศาสตร์

10

สํานักวิทยบริการ

เรื่อง
ขอกําหนดตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7-8 ชํานาญการ
(1)ขอหารือเกี่ยวกับการ
รับโอนข้าราชการ
(2)ขออนุมัติโอนย้าย
ข้าราชการไปดํารงตําแหน่ง
ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์
(3)ขออนุมัติกําหนด
ตําแหน่งของ นายภควัต
เนาว์โสภา เป็นผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ 6
ชํานาญการ
ส่งเอกสารประเมินเลื่อน
ระดับชํานาญการระดับ
7-8 ของ นางสุภาพร
ธีระพงษ์สวัสดิ์

การดําเนินการ
ขั้นตอนต่อไป
แจ้งข้อมูลให้งาน
กิจการนักศึกษา

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทุกขั้นตอน
ธันวาคม 2553

หารือ ส.ก.อ. แล้วแจ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ธันวาคม 2553

คุณสมบัติยังไม่ครบ
ต้องส่งเรื่องคืน

ธันวาคม 2553

2. การเปลี่ยนตําแหน่ง จํานวน 2 ราย
ลําดับที่
1

หน่วยงาน
สํานักคอมพิวเตอร์ ฯ

การดําเนินการ
ขั้นตอนต่อไป
(1)ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง เสนออธิการบดีลงนาม
คําสั่งเปลี่ยนแปลง
นางสาวอังคณา ปัญญา
จาก ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการประเมิน
แล้วแจ้งให้กรรมการ
ระดับ 5 เป็น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับ 5 และ ประเมินดําเนินการต่อไป
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการประเมิน
(2)ขอแก้ไขคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ฯ
เรื่อง

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทุกขั้นตอน
มกราคม 2554

/ลําดับที่ 2 สํานักคอมพิวเตอร์...

- 15 -

ลําดับที่
2

หน่วยงาน
สํานักคอมพิวเตอร์ ฯ

การดําเนินการ
ขั้นตอนต่อไป
(1)ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง (1)เนื่องจากคุณวุฒิไม่
ตรงตามมาตรฐาน
นายวิชิต คําพิภาค
จาก ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กําหนดตําแหน่งและเป็น
ตําแหน่งที่ไม่สามารถ
ระดับ 5 เป็น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับ 5 และ ยกเว้นคุณสมบัติด้าน
คุณวุฒิ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ
(2)ยกเลิกคําสั่งแต่งตั้ง
กรรมการประเมิน
คณะกรรมการประเมิน
(2)ขอแก้ไขคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ฯ (3)แจ้งหลักเกณฑ์ให้ สน.
คอมพิวเตอร์ทราบและ
ส่งเรื่องคืน
เรื่อง

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทุกขั้นตอน
ธันวาคม 2553

3. การกําหนดตําแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 1 ราย
ลําดับ
หน่วยงาน
ที่
1
โครงการจัดตั้งกองวิจัยฯ

เรื่อง
1. ขอทราบหลักเกณฑ์และ
เอกสารเพื่อประกอบการ
ประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6
ระดับ 6
2. ส่งเอกสารประกอบการ
ประเมินเลื่อนระดับ ของ
นางสุจิตร ทรงสุคนธ์

การดําเนินการ
ขั้นตอนต่อไป
หารือสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทุกขั้นตอน
มีนาคม 2554

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดให้
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
/1.ผลงานวิจัย…

- 16 1. ผลงานวิจัยซึง่ มีคุณภาพดีและได้รบั การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กําหนด หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคณ
ุ ภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจยั ที่ทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพือ่ รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ
2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรืบทความทางวิชาการ ซึ่งมี
คุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจสอบผลการดําเนินการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการแล้ว พบว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอผลงานทางวิชาการ คือผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการ โดยนํา
ผลงานวิจัยบางเรื่องมาเสนอเป็นผลงานประเภทบทความทางวิชาการด้วย ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กําหนด เนื่องจากบทความทางวิชาการ เป็นงานเขียนทางวิชาการทีต่ ้องมีการกําหนดประเด็นและ
อธิบายหรือวิเคราะห์ประเด็นอย่างชัดเจน ตลอดจนสรุปผลการพิจารณาในประเด็นนั้น และต้องเป็นการ
รวบรวม และประมวลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ นํามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย
คณะอนุกรรมการเกีย่ วกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ทําหน้าทีแ่ ทน ก.พ.อ. ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพือ่ ให้การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จึงมีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ในการเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
นั้น ไม่สามารถนําผลงานวิจยั มาใช้แทนบทความทางวิชาการได้ เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการคนละ
ประเภท
2. ในกรณีผ้ขู อกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ระบุเอกสารประกอบ
การสอน และในกรณีผ้ขู อกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ระบุเอกสารคําสอน ซึ่งผ่านการประเมินไว้ใน
แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) ในส่วนของแบบประเมินผลการ
สอนด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบและ
ถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่จะได้ปรับแบบ ก.พ.อ. 03 ต่อไป
มติทีป่ ระชุม

รับทราบ
4.3 มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ

ราชการก่อนกําหนด)
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) แจ้ง
แนวทางการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) ให้ส่วนราชการ
/เพื่อทราบ…

- 17 เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนัยหนังสืออ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการให้ดําเนินมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) หากส่วนราชการเห็นว่ามาตรการ ฯ ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการ
รองรับให้พิจารณาดําเนินการได้ โดยให้จัดทํารายละเอียดข้อเสนอมาตรการ ฯ ต่อ คปร. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ “หากส่วนราชการใดประสงค์จะดําเนินการตามมาตรการ ฯ ให้
จัดทําแผนดําเนินมาตรการตามสิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 3 ส่งให้ คปร. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553”
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงนําเสนอรายละเอียดมาตรการ ฯ ตามนัย
หนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ด่วนที่สุด ที่ นร.1008.1/430
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อทราบ ดังนี้
ประเด็นเสนอที่ประชุมทราบ ได้แก่ รายละเอียด แนวทาง และ
ข้อกําหนดของมาตรการ ฯ
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
1. รายละเอียดมาตรการฯ
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กาํ ลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ และการใช้กําลังคนภาครัฐเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า ประหยัด เต็มศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุด
1.2 หลักการ จูงใจข้าราชการให้ลาออกจากราชการก่อนครบอายุเกษียณ
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามผลการทบทวนบทบาท
ภารกิจ วิเคราะห์ และสํารวจอัตรากําลังของส่วนราชการ
1.3 กลุม่ เป้าหมาย ข้าราชการทีม่ ีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ มีเวลาราชการ
25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน) โดย
เป็นข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
- ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ
- ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
- ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
/และจะต้อง…

- 18 และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
นับตั้งแต่วนั ทีอ่ อกจากราชการตามมาตรการฯ
2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
ทางวินยั พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทาง
วินัย หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท
3) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ
ตามกฎหมาย
4) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบตั ิงานชดใช้ทนุ ตามสัญญาการไปศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยั ต้องปฏิบตั ิราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา หรือ
ปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้
ไม่ครบ
ทั้งนี้ ผู้จะได้รบั อนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ยืน่ ใบสมัครจนถึงวันทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ
สํานักงาน ก.พ. (คปร.) ได้ส่งรายละเอียดมาตรการ ฯ แนบท้าย (สิง่ ที่ส่ง
มาด้วย 1 – 6) เพื่อให้ส่วนราชการประกอบการพิจารณาฯ ดังนี้
2.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายละเอียดมาตรการการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ.2554) กําหนดรายละเอียด 10 ข้อของมาตรการ ฯ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ (2 )หลักการ
(3) กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ (4) รายละเอียดมาตรการและประเด็นการบริหารบุคคล 5 กรณี
(5) สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ (6) เงื่อนไขเพิ่มเติม (7) แหล่งเงินงบประมาณ (8) การบริหาร
จัดการ (9) การยุบเลิกตําแหน่ง (10) ระยะเวลาดําเนินมาตรการ ฯ
ทั้งนี้ ส่วนสําคัญของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งข้อมูล
ให้ คปร. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คือ ข้อ 4 รายละเอียดมาตรการและประเด็นการ
บริหารบุคคล 5 กรณี และข้อ 7 ประมาณการแหล่งเงินงบประมาณ
2.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : กําหนดการโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) แบ่งเป็นการดําเนินการของ
หน่วยงานกลาง (สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง) และการดําเนินการของ
ส่วนราชการ
ทั้งนี้ ในส่วนของการดําเนินการของส่วนราชการในระยะแรกคือการ
จัดส่งข้อมูลให้ คปร. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553
/2.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3...

- 19 2.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ขั้นตอนการดําเนินมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) สําหรับการออกจากราชการตาม
มาตรการ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) ซึ่ง คปร.
กําหนดให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะห์ และสํารวจอัตรากําลังของสวนราชการและ
จัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ คปร. ดังนี้
2.3.1 แผนดําเนินมาตรการ ฯ ได้แก่ (1)ประมาณการจํานวน
ข้าราชการ (2)ประมาณการกลุ่มเป้าหมายและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (3)ประมาณการงบบุคลากร
2.3.2 แนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการ ได้แก่ (1)การกําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ (2)แนวทาง/แผนการบริหารจัดการของ
ส่วนราชการ
2.4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 – 6 : ได้แก่ แบบหนังสือขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการ ฯ แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการ ฯ และคําถามคําตอบ
3. การดําเนินการของส่วนราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ
โดยกําหนดให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะห์และสํารวจ
อัตรากําลังของส่วนราชการ และจัดทําข้อมูลประกอบการส่งแผนดําเนินตามมาตรการฯ เพื่อ
นําเสนอ คปร. เพื่อพิจารณา (สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 ธันวาคม จํานวน
5 ตาราง) โดยสรุปสาระสําคัญของข้อมูล ดังนี้
1) ประมาณการจํานวนข้าราชการที่มอี ายุ 50 ปี ขึ้นไป
ข้อมูลข้าราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถเข้าเกณฑ์ซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 นับถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 (ไม่รวมข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2554 ) ดังนี้
กรณีของมาตรการฯ ทีส่ ่วนราชการเลือกดําเนินการ (กรณีที่ 3 หรือกรณีที่ 4 หรือกรณีที่ 5)
กรณีของมาตรการฯ ที่สว่ นราชการเลือกดําเนินการ
จํานวนข้าราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(1) จํานวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 #

77

(2) จํานวนข้าราชการทั้งหมดในส่วนราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 #
จํานวนข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ [(1) หาร (2) คูณ 100]*

440
17.50 ~ 18 คน

หมายเหตุ * การคํานวณร้อยละ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็ม
# ไม่รวมข้าราชการทีเ่ กษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และผู้ต่อเวลา
ราชการ
/จากข้อมูล…

- 20 จากข้อมูลจํานวนข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ตามข้อ (1) คิดเป็น
ร้อยละจากจํานวนข้าราชการทั้งหมด ตามข้อ (2) คือ ร้อยละ 18 จะเห็นว่ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะเข้าตามเกณฑ์ในกรณีที่ 4 (2) ส่วนราชการทีม่ ีจํานวนข้าราชการสูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 กําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ
7.5 ของกลุม่ เป้าหมาย (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1)
2) ประมาณการจํานวนกลุ่มเป้าหมาย และจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
โดยดําเนินการประมาณจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการทีม่ ีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมกับ
จํานวนผู้ที่มีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป (จํานวน 85 คน)
ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 85 คน
ร้อยละ 7.5 ของกลุ่มเป้าหมาย = 6.37
~ 7 คน (ปัดเศษเป็นจํานวนเต็ม)
จะเห็นได้ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 7 คน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2)
3) ประมาณการงบประมาณบุคลากรสําหรับจ่ายเงินก้อน (8-15 เท่า)
สํานักงาน ก.พ. ให้มหาวิทยาลัยประมาณงบประมาณสําหรับจ่ายเงินก้อน (8 – 15 เท่า)
โดยคํานวณจากข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย (เป็นข้อมูลประมาณการเท่านั้น) ทั้งนี้ กรณีส่วนราชการจะ
ดําเนินการฯ ได้ ต้องมีงบบุคลากรเพียงพอสําหรับจ่ายเงินก้อน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3)
4) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส่วนราชการสามารถใช้ในการคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทั้งนี้ โครงจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เสนออธิการบดีพิจารณาหลักเกณฑ์ โดยได้
เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดในตาราง ดังนี้
ที่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้ามาตรการฯ

1
2

กําหนดสายงาน/สาขาที่ขาดแคลน
กําหนดจํานวนคน/สัดส่วนของสายงาน/สาขา/กลุ่มงานที่มี ความ
จําเป็น
ผลการปฏิบัติราชการ
ปัญหาด้านสุขภาพ
อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

3
4
5

ให้ทําเครื่องหมาย / ในช่องที่
ส่วนราชการเลือกกําหนด
/

/
/

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะใช้ตาม ก.พ. กําหนด / กําหนดเพิม่ / กําหนดเป็นอย่างอื่น
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 4)
/5) แผนการทดแทน...

- 21 5) แผนการทดแทนอัตรากําลัง
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทาง / แผนการบริหารจัดการงานของส่วนราชการ
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้นําเสนอแนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานเพื่อทดแทน
อัตรากําลัง โดยอธิการบดีได้มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ ดังนี้
แนวทาง/แผนการบริการจัดการงาน
1
2
3
4
5
6
7
8

แผนการทดแทนอัตรากําลัง
แผนการปรับโครงสร้างส่วนราชการ
แผนการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการประชาชน
แผนการถ่ายทอดการเรียนรู้งาน
แผนการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ท่เี ข้าร่วมมาตรการฯ
แผนการปรับระบบการทํางาน
แผนการนําเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนกําลังคนที่เข้าร่วมมาตรการฯ
อื่น ๆ โปรดระบุ............................

ให้ทําเครื่องหมาย / ในช่องที่
ส่วนราชการเลือกกําหนด
/
/
/
/
/
/
/

(ดังรายละเอียดในตารางที่ 5)
เอกสารประกอบการประชุม
1. ตารางที่ 1 ประมาณการจํานวนข้าราชการทีม่ ีอายุ 50 ปีขึ้นไป
2. ตารางที่ 2 ประมาณการจํานวนกลุ่มเป้าหมาย และจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
3. ตารางที่ 3 ประมาณการงบประมาณสําหรับจ่ายเงินก้อน (8-15 เท่า)
4. ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส่วนราชการใช้ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
5. ตารางที่ 5 แนวทาง/แผนการบริหารจัดงานของส่วนราชการ
6. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.1/430 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบการอนุมตั ิ
ให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิงาน จํานวน 1 ราย คือ นางจรุงจิต กรุดพันธ์ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนโครงการพัฒนาอาจารย์
และทุนส่วนตัว ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์ จึงรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
/มติที่ประชุม…

- 22 มติที่ประชุม

รับทราบ
อนึ่ง เนื่องจากการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงาน มีทงั้ กรณีสําเร็จการศึกษา และอยู่ในระหว่างทําวิทยานิพนธ์หรือแก้ไขวิทยานิพนธ์ ซึ่งใน
สองกรณีหลังจะมีผลต่อการนับเวลาการปฏิบัติงาน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ โครงการ
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาข้อมูลและนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
วางหลักเกณฑ์การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
4.5 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบการอนุมตั ิ
ให้บุคลากรลาศึกษา จํานวน 2 ราย คือ
1. นายประชา คําภักดี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญีป่ ่นุ ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีกําหนด 4 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาศึกษาเดือนละ 12,647.-บาท
2. นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยทุนส่วนตัว มีกาํ หนด 4
เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยได้รบั ค่าจ้างระหว่าง
ลาศึกษา เดือนละ 12,990.- บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาออก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงานลาออก จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายปริวฒ
ั น์ จันทร์ทรง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ปฏิบตั ิงาน
บริหาร เลขที่ 516 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,779 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ลาออก
ตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553
2. นายธาตรี เมืองแก้ว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์
เลขที่ 528 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท สวัสดิการเดือนละ 4,452 บาท สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
/3. นางสาวอโณทัย...

- 23 3. นางสาวอโณทัย หาระสาร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป เลขที่ 182 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,634 บาท สวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ลาออกตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2553
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 สรุปผลการประชุมชี้แจงการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของ

ลูกจ้างประจํา
ด้วยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัด
ประชุมชี้แจงการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้อง
ประชุมศรีเมืองใหม่ สํานักงานอธิการบดี มีผ้เู ข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจํานวน 86 คน จากทั้งหมด จํานวน
115 คน คิดเป็นร้อยละ 74.78 ผู้ปฏิบัติงานบุคคลคณะ/สํานัก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการ
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การเปลีย่ นสายงาน (ชือ่ ตําแหน่ง) กลุ่มงานและการปรับ
ระดับชั้นงานของลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งฝึกปฏิบตั ิการเขียนบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
มีการแลกเปลี่ยนความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของลูกจ้างประจํา และร่วมกันจัดทําร่างหลักเกณฑ์
การประเมินการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) กลุ่มงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหากมี
ความคืบหน้าเป็นประการใดจะเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
- สรุปจํานวนผู้เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการปรับระบบการบริหารงานบุคคล
สําหรับลูกจ้างประจํา
- กําหนดการประชุมชี้แจง เรื่อง การปรับระบบการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอนําเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 2 ราย ดังนี้
/1. นางอรุโณทัย...

- 24 1. นางอรุโณทัย อุ่นไธสง ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ เลขที่ประจํา
ตําแหน่ง 13 อัตราเงินเดือน 28,100.-บาท สังกัดโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
ให้โอนไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ เลขทีต่ าํ แหน่ง 149 อัตราเงินเดือน 28,100.-บาท สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553
2. นายไพรัตน์ แก้วสาร ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ประจําตําแหน่ง
154 อัตราเงินเดือน 27,000.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้โอนไป
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีป่ ระจําตําแหน่ง 23 อัตราเงินเดือน 27,000.-บาท สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติเห็นชอบการปรับ
ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหน่งตาม
มาตรฐานกลางสิบเอ็ดตําแหน่ง เป็นระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึง่ มีผลทําให้ระบบ
การบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลีย่ นแปลงไป นั้น
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัด
ประชุมชี้แจงเรื่องการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ
จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ โดยเรือ่ งสําคัญเร่งด่วน คือ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
โดย ก.พ.อ. ได้ยกร่างประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออก
ข้อบังคับของสถาบันให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จดั ประชุมร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีผ้แู ทนข้าราชการทุกตําแหน่งจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
โดยช่วงเช้าเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ตําแหน่งวิชาการ และช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไป

ระเบียบวาระที่ 5

/รองอธิการบดี...

- 25 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ได้พิจารณา ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...... และร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...... แล้ว
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประชุม
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
2. ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ….
3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.....
4. ร่างแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ
5. ร่างแบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบตั ิราชการ
6. ร่างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้โครงการจัดตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ แก้ไข
ร่างข้อบังคับและร่างประกาศดังกล่าวข้างต้นตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้
1. ให้ใช้การประเมินนี้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด้วย
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน คือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
3. ผู้ประเมินข้าราชการและพนักงาน คือ ผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงานและ
ผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
4. เนื่องจากเป็นช่วงของการปรับระบบการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ในรอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตัง้ แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายการประเมินตามที่คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ต่างๆ ได้กําหนดไว้แล้วก่อน
โดยให้ทุกหน่วยงานกําหนดองค์ประกอบการประเมินเป็น 2 องค์ประกอบ คือ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบตั ริ าชการ ร้อยละ 70 และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 30
/5.2 การปรับเงินเดือน…

- 26 5.2 การปรับเงินเดือนข้าราชการของ ก.พ. กับการพิจารณาปรับค่าจ้าง
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติทีป่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ได้อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของ ก.พ. และขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูใ่ นระหว่างการตัง้ คณะอนุกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2548
5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ความเป็นมา
1. สํานักวิทยบริการ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0529.1.4/726 ลงวันที่ 21 กันยายน
พ.ศ. 2553 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเลื่อนระดับ นางนันทา กิจแสวง ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 เป็น ตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ
2. โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้สะสางเรื่องคั่งค้างต่าง ๆ พบว่ายังไม่มี
การดําเนินการใด ๆ ต่อหนังสือที่ได้รับจนถึงปัจจุบนั
3. เพื่อมิให้ข้าราชการต้องเสียสิทธิจากความล่าช้าในการดําเนินการของ
เจ้าหน้าที่ และมิให้กระทบต่อการแก้ไขคําสั่งที่จะมีผลต่อการเลือ่ นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2554 จึงควรเสนอคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. สํานักวิทยบริการรับเรื่องจากผู้ขอรับการประเมินวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2553 และส่งเรื่องให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ในวันเดียวกัน ซึ่งเกิดขึน้ ก่อนวันที่มหาวิทยาลัย
รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (สกอ.เชิญประชุมชี้แจงครั้งแรกวันที่ 15 ตุลาคม 2553)
2. การประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นสู่ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
เป็นการประเมินระดับควบ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ ดังนี้
2.1 ต้นสังกัดรับเรื่องและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล/ผลงาน
2.2 ต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 2.1 ถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเสนอ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
2.3 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
ถูกต้อง จึงจัดทําและส่งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
2.4 ต้นสังกัดส่งผลการประเมินให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
2.5 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งที่สงู ขึ้นแล้วเสนอ ก.บ.บ. เพื่อทราบ
/ข้อเสนอ…

- 27 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
การรับเรื่องเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน นางนันทา กิจแสวง ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 5 ระดับ 5 เป็น ตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 เกิดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 และเป็นกรณีปกติทั่วไป แต่
ด้วยเหตุของความล่าช้าในการดําเนินการ ประกอบกับเพื่อมิให้กระทบต่อการดําเนินการในระบบแท่ง
โดยเฉพาะการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อพิจารณา
เลื่อนระดับนางนันทา กิจแสวง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 5 ระดับ 5 เป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ตามที่สํานักวิทยบริการเสนอ ดังนี้
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส กรรมการ
1.3 นางจุรีวรรณ สายสมาน
กรรมการ
1.4 นางสาวอุษา ผูกพัน
กรรมการ
1.5 นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
2. ขออนุมัติให้แจ้งคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
3. ขออนุมัติวันแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง ดังนี้
3.1 กรณีไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงเอกสาร/ผลงาน หรือแก้ไข/ปรับปรุง
ผลงานแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทีส่ ูงขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2553 (วันทีส่ ํานักวิทยบริการรับเรื่อง)
3.2 กรณีมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเอกสาร/ผลงานและไม่สามารถแก้ไข/
ปรับปรับปรุงได้ทนั ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 การดําเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่
เอกสารประกอบการประชุม
- สําเนาหนังสือสํานักวิทยบริการ ที่ ศธ 0529.10.1/5921 ลงวันที่ 21 กันยายน
2553 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเลื่อนระดับข้าราชการ
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ
พิจารณาการเลื่อนระดับได้ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปรับ
เข้าสู่ระบบแท่ง
/5.4 ขออนุมัติ…

- 28 5.4 ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลง
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ว่างลง จํานวน 2 อัตรา คือ อัตราของ ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และอัตรา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัตน์ แก้วสาร โอนตําแหน่งข้าราชการไป
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมตั ิคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ดําเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติยบุ เลิกอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ เพือ่ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. ขออนุมัติคงอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัตน์ แก้วสาร เพือ่ รับโอนข้าราชการตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเคมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. อัตราข้าราชการที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการต้องยุบเลิกทันที
และมหาวิทยาลัยสามารถบรรจุและแต่งตั้งพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลง
2. การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดําเนินการรับโอน
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น (30 กันยายน พ.ศ.2554) กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่
สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายนของแต่ละปี ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30
ธันวาคมของแต่ละปี
มติที่ประชุม

อนุมัติ
5.5 ขอทบทวนการเปลี่ยนกรอบตําแหน่งว่างมีเงินของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้เปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน จาก ตําแหน่งนักวิชาการสิง่ แวดล้อม
เป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป เพื่อรองรับภาระงานในปัจจุบนั และอนาคตของโครงการจัดตั้ง
กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการออกข้อสอบและ
สอบสัมภาษณ์ มีบุคลากรของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีความรู้ความเชีย่ วชาญใน
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปร่วมเป็นกรรมการ นั้น
/รักษาราชการแทน...

- 29 รักษาราชการแทนผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา ทบทวนมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน (เงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) จาก ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็น ตําแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานบริหาร เพื่อเปิดสอบ
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เหตุผลและความจําเป็นของโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองทั้งหมด 6 งาน ประกอบด้วยงาน
ธุรการ งานซ่อมบํารุง งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ งานประปาและสุขาภิบาล งานสวนและสิ่งแวดล้อม งาน
บําบัดน้ําเสียและขยะมูลฝอย บุคลากรทั้งหมดประมาณ 89 คน ซึง่ โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภค รวมถึงงานด้านสํารวจ/ออกแบบ/ซ่อมบํารุงงาน
ทุกระบบ การจัดทําสถิติการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ํา เครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า
ลิฟต์ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การผลิตน้ําประปา จัดทําข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าของแต่ละคณะ/
หน่วยงาน อาคารชุดที่พักอาศัย และผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งจากภาระงาน
ดังกล่าว โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพฯ มีบุคลากรตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารเพียง 1
ตําแหน่ง กอปรกับในอนาคตภารกิจและปริมาณงานด้านเอกสารจะมี เพิ่มตามการเติบโตของ
มหาวิทยาลัย จึงจําเป็นต้องมีตําแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานบริหารเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
ให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ภาระงาน
และโครงสร้างของหน่วยงานแล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อน

ระดับลูกจ้างประจํา
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
13/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่ประชุมมอบหมายให้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
กําหนดรูปแบบและคู่มือการปฏิบตั ิงาน แบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน ขั้นตอน ระยะเวลาในการ
ประเมินการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน /การเลื่อนระดับ ของลูกจ้างประจํา เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์กลางร่วมกันทุกคณะ/สํานัก/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/บัดนี้…

- 30 บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
การประเมินเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน /การเลื่อนระดับ ของลูกจ้างประจํา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. แบบประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน /
การเลื่อนระดับ
2. เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เอกสารการเปลีย่ นสายงาน(ชื่อตําแหน่ง)
และกลุ่มงาน /การเลื่อนระดับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบตามแบบประเมินที่ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอ
แต่ให้แก้ไขค่าคะแนนแล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมคราว
ต่อไป
2. เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เอกสารการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหน่ง)
และกลุ่มงาน /การเลื่อนระดับ ดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน/
การเลื่อนระดับ
2.1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) คุณวุฒิ
2) ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
3) ภาระหน้าที่
4) อัตราค่าจ้าง
2.1.2 เอกสารประกอบการประเมิน
1) แบบลปจ. 1
2) สําเนาคุณวุฒิการศึกษา
3) สําเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4) คู่มือการปฏิบัติงาน (กรณีที่ขอเปลี่ยนสายงานและกลุม่ งาน)
2.1.3 หัวข้อในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
1) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน
2) โครงสร้างการบริหาร (อัตรากําลังของหน่วยงาน)
3) ภารกิจหลักของหน่วยงาน
4) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
/5) ขั้นตอน…

- 31 5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) ปริมาณ/สถิติ/ข้อมูลสารสนเทศหรือผลสัมฤทธิง์ านที่
รับผิดชอบย้อนหลังตามที่กระทรวงการคลังและ ก.พ. กําหนด
7) การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและพัฒนางานที่รับผิดชอบ
8) ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางาน
2.2 ขั้นตอน

- 32 เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน /
การเลื่อนระดับ
เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เอกสารการเปลีย่ นสายงาน(ชื่อตําแหน่ง)และ
กลุ่มงาน / การเลื่อนระดับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
6.2 ขออนุมัติยืมกรอบอัตรากําลังเพิม่ ใหม่ (ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์)

ประจําปี 2553
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครัง้ ที่
13/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมตั ิยืมกรอบตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้ในการเปลี่ยนตําแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 8 ระดับ 8 ชํานาญการ สังกัดภาควิชาเคมี เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ได้
ขออนุมตั ิกรอบสําหรับการเปลี่ยนตําแหน่ง ทีป่ ระชุมจึงได้พิจารณากรอบสําหรับการเปลีย่ นตําแหน่งที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ไิ ว้ใน 50 กรอบแล้ว ไม่มีกรอบตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ของคณะหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เหลืออยู่ ดังนั้น ทีป่ ระชุมจึงมีมติเห็นชอบ หากคณะวิทยาศาสตร์ ยังมีความประสงค์ทีจ่ ะเปลี่ยนตําแหน่งให้
บุคคลดังกล่าว ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ส่งเหตุผลและความจําเป็น ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาเพื่อขอกําหนดกรอบสําหรับการเปลีย่ นตําแหน่งเพิม่ เติม
บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอยืมกรอบตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
จากสํานักวิทยบริการ เพื่อกําหนดตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกับ
ได้เสนอเหตุผลและความจําเป็นในการขออนุมัติกรอบตําแหน่งดังกล่าวตามเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1) พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการขอกําหนดตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
2) พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนกรอบตําแหน่งจากตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสํานัก
วิทยบริการ เป็นตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สําหรับการเปลี่ยน
ตําแหน่งราย นายประจักษ์ จันทร์ตรี
3) ให้คณะวิทยาศาสตร์ ดําเนินการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่งบุคคลดังกล่าว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามมติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
ทั้งนี้ หากผ่านการประเมินวันแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่ ขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 วันที่โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าทีร่ บั เรื่อง หรือก่อนจะเข้าสู่ระบบแท่ง เพื่อมิ
ให้กระทบสิทธิประโยชน์ของผู้รับการประเมิน
/เอกสารประกอบ...

- 33 เอกสารประกอบการประชุม
1. เหตุผลและความจําเป็นประกอบการขอกําหนดตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.7.1.2/5981 ลงวันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ.2553
3. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.7.1/14893 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่ง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบเหตุผลและความจําเป็นในการกําหนดตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
2. เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ 8 ระดับ 8 ชํานาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ 8 ระดับ 8 ชํานาญการ
3. สําหรับกรอบอัตรากําลังในการเปลี่ยนตําแหน่ง ให้โครงการจัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ นําเสนอข้อมูลของอัตรากําลังที่ยังไม่ได้ดําเนินการให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณาจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์
6.3 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจํา
ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจําครบวาระเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2552 คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา จึงได้ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจํา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2551 บัดนี้ การดําเนินการเลือกตั้งผู้แทน
คณาจารย์ประจําได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจํา ดังนี้
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์วินิจ พรหมอารักษ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นายพิสิทธิ์ กอบบุญ
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
2. นายชัช วงศ์สิงห์
สังกัดคณะนิติศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ
/เลิกประชุมเวลา...

- 34 เลิกประชุมเวลา

16.25 น.

-สิริรตั น์ วงษ์ทอง(นางสาวสิริรตั น์ วงษ์ทอง)
บุคลากร
ผู้จดรายงานการประชุม

-ธนพรรณ ธานี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รบั รองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 1/2554
-นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

