รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2554
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล
กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา
กรรมการ
6. (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
กรรมการ
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
8. (แทน) รักษาราชการแทน
นางกิตติยา สร้อยเพชร
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
9. (แทน) รักษาราชการแทน
นายศรัณย์ สุดใจ
กรรมการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
10. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์
กรรมการ
11. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
12. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สิกขา
กรรมการ
การออกแบบ
13. (แทน) รักษาราชการแทน
นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
14. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการ
15. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
16. (แทน) ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายประจักษ์ จันทร์ตรี
กรรมการ
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ร่วมประชุม
1. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
2. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
3. นางสาวสิริรตั น์ วงษ์ทอง

รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร

ติดราชการ

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา

09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม
ให้แก้ไขมติที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมที่ 5.10 จากเดิม เป็น “เห็นชอบให้
เปลีย่ นตําแหน่งว่างมีเงินและอนุมัตใิ ห้รบั โอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี มาสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี”
ภายหลังแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเปลี่ยนกรอบตําแหน่งว่างมีเงินของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่
24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน จาก ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็น ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต่อมา โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอทบทวนมติดังกล่าวข้างต้น
โดยเสนอขอเปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน จาก ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็น ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้
โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ภาระงานและโครงสร้างหน่วยงานแล้วนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง นั้น
โครงการจัดตัง้ กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งว่างมีเงิน จาก ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็น ตําแหน่งผูป้ ฏิบัติงาน
บริหาร และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เงินรายได้ในตําแหน่งที่
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่ง
เอกสารประกอบการประชุม
1. แบบชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2. โครงสร้างโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
3. โครงสร้างและภาระงานของงานบริหารทั่วไป โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
4. ภาระงานและปริมาณงานของงานบริหารทั่วไป ย้อนหลัง 3 ปี
/มติที่ประชุม...

-3ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ยืนยันตามมติเดิม คืออนุมัติการเปลีย่ นตําแหน่งว่างมีเงิน จาก
มติที่ประชุม
ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อรองรับภาระงานของหน่วยงาน
ที่ขยายเพิ่มขึน้
3.2 ทบทวนการขอเปลีย่ นตําแหน่งข้าราชการราย นายประสิทธิ์ พวงบุตร
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีมติอนุมัตใิ ห้ นายประสิทธิ์ พวงบุตร เปลี่ยนตําแหน่ง จาก ตําแหน่งนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ เป็น ตําแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติ คือวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่เนื่องจากการเปลี่ยนตําแหน่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น จึงให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แจ้ง นายประสิทธิ์ พวงบุตร ทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนประเภท
ตําแหน่งภายหลังจากการปรับระบบการบริหารงานบุคคล และหากประสงค์เปลี่ยนตําแหน่งให้แจ้งยืนยันต่อ
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ นั้น
บัดนี้ คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ แจ้งว่า นายประสิทธิ์ พวงบุตร
ไม่ขัดข้องในการเปลี่ยนตําแหน่ง จาก ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ เป็น ตําแหน่งอาจารย์
และท่านอธิการบดีพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีมติเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงการรับบุคคลซึง่ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนปฏิบัติงานมาเป็นอาจารย์และ
งดการอนุมัติให้อาจารย์และบุคลากรศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตนปฏิบัติงาน จึงขอให้นําเรื่องขอทบทวนการ
เปลี่ยนตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวได้รับการเปลี่ยน
ตําแหน่ง และขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในคณะทีต่ นปฏิบัติงาน เพื่อให้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จะขัดต่อมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
พ.ศ.2551 เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ดังนั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ขอให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณางดการอนุมัติให้อาจารย์ประจําและบุคลากรศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคณะที่ตนปฏิบัติงาน
1.2. พิจารณาหลีกเลี่ยงรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์
/2. ประวัติการศึกษา…
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คุณวุฒิ
ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษามหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2. ประวัติการศึกษาของนายประสิทธิ์ พวงบุตร
สาขา
สถาบัน
โสตทัศนศึกษา
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(ไม่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2/2553)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2550 การขอ
คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
3.1 คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิข์ อคืนสถานภาพ นักศึกษาทีจ่ ะขอคืนสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
1) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
2) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากไม่ต่อ
ทะเบียนพ้นไม่ลงทะเบียนรายวิชาเรียน โดยมิได้ลาพักการศึกษาหรือรักษาสภาพ
3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาขอคืนสถานภาพ
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาสุดท้ายจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูก
ถอนชื่อและจะต้องขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยคราวเดียวไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
2) ให้คณะที่ผู้ขอคืนสถานภาพเคยศึกษาอยู่พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
คืนสถานภาพและเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายประสิทธิ์ พวงบุตร เปลี่ยนตําแหน่ง จาก
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมีมติอนุมัตกิ ารเปลี่ยนตําแหน่ง คือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 กรณีที่จะขออนุมัติลาศึกษา
ต่อหรือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2551
3.3 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างประจําและเพิ่มค่าจ้าง
พนักงาน ครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 1เมษายน พ.ศ.2554
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม พ.ศ.2554 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา และการเพิ่มค่าจ้าง
พนักงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 ตามผลการประเมินที่คณะ/
หน่วยงานนําเสนอสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเงินที่กันไว้ส่วนกลาง
0.075% ใช้สําหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยงาน ซึ่งมียอดคงเหลือประมาณ จํานวน 3,940 บาท ซึ่งที่
ประชุมได้มอบหมายท่านอธิการบดีพิจารณาจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม การคํานวณวงเงินคลาดเคลื่อน
(ถ้ามี) และกรณีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของอธิการบดี สําหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้คณะ/หน่วยงานนําเสนอผู้ที่สมควร
ได้เลื่อน
/1 ขั้น...

-51 ขั้นเพิ่มเติม นั้น โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่างๆ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
1.1 วงเงิน 3 % ของเงินข้าราชการรวม ณ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ชํานาญการ/วิชาการ) ทําให้ฐานข้อมูล ณ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 ดังนี้
- จํานวนข้าราชการ
440 ราย
- เงินเดือนรวม 10,915,290 บาท
- วงเงิน 3 % = 327,459 บาท
1.2 สําหรับวงเงินคงเหลือ
- จัดสรรให้กับข้าราชการผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมด้านการสอบข้อเท็จจริง สอบวินัย
กรณีแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (วิชาการ) และคณะทํางานวิเคราะห์ปัญหาค่าไฟฟ้า รวมจํานวน 25 ราย
1.3 สรุปวงเงินและผลการเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ ครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554
- วงเงิน 3 %
= 327,459 บาท
- ใช้เลื่อนเงินเดือนรวม 327,440 บาท (สายวิชาการ 198,360.-/สนับสนุน 129,080.-)
- วงเงินคงเหลือ
19 บาท
2. การเลื่อนขัน้ ค่าจ้างประจํา และเพิ่มค่าจ้างพนักงาน
- เลื่อนให้ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงานนําเสนอ
- สําหรับลูกจ้างประจําผู้ที่ได้รับการเลื่อน 1 ขั้น มีจํานวน 15 ราย (โควตา 17 ราย)
3. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีคําสั่งให้เลือ่ นเงินเดือน/ขั้นค่าจ้างประจํา และเพิ่มค่าจ้างพนักงาน ณ 1 เมษายน พ.ศ.
2554 แล้ว และการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน/ขั้นค่าจ้างประจํา/เพิ่มค่าจ้างพนักงานเป็นรายบุคคล (ลับ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 เลื่อนวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร

สื บ เนื่ อ งจากรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ แ จ้ ง คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554 ทราบการจัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ
จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 นั้น เนื่องจากมีความจําเป็นจึงต้องขอเลื่อน
การจัดโครงการดังกล่าว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงแจ้งการเลื่อนการจัดโครงการ
ดังกล่าว เป็นวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (อาคารเทพรัตน
สิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกําหนดการ ดังนี้
/เวลา...
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09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

พิธีเปิดการอบรม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบรรยาย “จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”
วิทยากร ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
ผูท้ รงคุณวุฒสิ ถาบันพระปกเกล้า
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “แนวทางการรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่
บุคลกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
กลุ่มที่ 1 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วิทยากร ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
ผูท้ รงคุณวุฒสิ ถาบันพระปกเกล้า
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมได้ ที่โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่กําหนด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 แต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

ด้วยมีข้าราชการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ. 2554 และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.
2554 มีมติอนุมัติแล้ว จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางจิตรา สิงห์ทอง ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553
2. นางสาวหทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
สถิติ และคอมพิวเตอร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2553
/3. นายอนันต์...

-73. นายอนันต์ ไชยกุลวัฒนา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2553
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 การรับโอนข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้โอนข้าราชการพลเรือน ราย นางขวัญกมล
สุดาพรรัตน์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ไปสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้เปิดรับย้ายหรือรับโอน
ข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บัดนี้ มีผผู้ ่านการคัดเลือกคือ นางนภัสนันท์ วงศ์ลา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชํานาญการ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งรับโอนข้าราชการดังกล่าวแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้คณะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว
บัดนี้ คณะต่างๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว ตามแบบรายงานมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ได้รายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ ตามแบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ ทีแ่ นบท้ายนี้
/เอกสารประกอบการประชุม…
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- แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม
รับทราบ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ
ควรมีการยกเว้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก หรือเทียบเท่า
4.4 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตําราและหนังสือ
เพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตําราและหนังสือเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขอ
ได้เสนอหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ซึ่ง ณ วันทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง หนังสือเล่มดังกล่าวได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่ง ณ
วันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง หนังสือเล่มดังกล่าวได้เผยแพร่เป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือน 25 วัน จึงยังไม่ครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งกําหนดไว้ ดังนี้
ตํารา จะต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
หนังสือ ต้องเผยแพร่สสู่ าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอซักซ้อมความเข้าใจให้สถาบันอุดมศึกษา
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดอย่างเคร่งครัด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
-หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว 391 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การเสนอตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติ
กรณีการเสนอตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจาก
มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ได้เสนอผลงานทางวิชาการ
เป็นตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นปริมาณน้อยกว่า 5 หน่วย จึงไม่อาจนับเป็นการเขียนตํารา 1 เล่มได้
เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ ก.ม.ได้กําหนดไว้ ดังนี้
/1.ผู้ขอตําแหน่ง...

-91. ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจะต้องเขียนตําราสําเร็จรูป (Programmed Text) เป็น
ปริมาณไม่น้อยกว่า 5 หน่วย จึงจะเทียบเท่าการเขียนตํารา 1 เล่ม ซึ่งอาจจะเขียนใน
ชุดวิชาเดียวกันหรือหลายชุดวิชาก็ได้
2. เนื้อหาสาระของตําแหน่งทั้ง 5 หน่วย จะต้องมีความสัมพันธ์กัน และอยูใ่ นขอบข่าย
สาขาวิชาที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
3. ตําราดังกล่าว จะต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ ก.ม. หรือ ก.พ.อ.กําหนด
อนึ่ง แบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนของตํารา จะไม่นํามาคํานวณนับเป็นผลงานทางวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปฏิบัติตาม
แนวทางการเสนอขอและพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
-หนังสือที่ ศธ 0509(5)/ ว 296 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัตลิ าศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ก่อนสําเร็จการศึกษา (เฉพาะราย)
ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความจําเป็นต้องรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา แต่
เนื่องจากมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามที่กาํ หนด จึงขออนุมัติให้ นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปัจจุบันลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยทุนส่วนตัว เข้าปฏิบัติงานก่อนสําเร็จการศึกษา ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 กําหนดให้การอนุมัติให้กลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาเป็นอํานาจของอธิการบดี แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไข
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ด้วยเหตุผลความจําเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จําเป็นต้องรับรองหลักสูตรวิศวกรรม
โยธา แต่มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามที่กําหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานเพื่อพิจารณาการอนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนสําเร็จ
การศึกษา (เฉพาะราย)
/ข้อมูลประกอบ...

- 10 ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ข้อ 18 วรรค 2 ในระหว่างการไปศึกษาหากทางราชการมีความ
ประสงค์จะให้ผู้ใดกลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับ
เข้าไปปฏิบัติราชการทันที
2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2554 กําหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีสําเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่าง
การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาหรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรอง
จากบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานตัวก่อนสําเร็จการศึกษา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ พนักงานใน
มติที่ประชุม
สถาบันอุดมศึกษา กลับเข้าปฏิบัติงานก่อนสําเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นการเฉพาะราย
5.2 ขออนุมัตจิ ้างบุคคลที่มอี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สาขา
ภาษาอังกฤษ สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ขออนุมัติลาออกจากราชการ จํานวน 3 ราย ตั้งแต่ภาคการศึกษา
1/2554 ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนินงานภายในคณะศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะศิลปศาสตร์ จึง
ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอรุณี ยี่ทอง
ข้าราชการบํานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอายุ 62 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2554 โดยขออนุมัติจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700.- บาท และสวัสดิการเดือนละ 5,446.-บาท
จากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ คณะจะมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นสอนในวิชา Foundation English
ll , Academic English , English for Humanities and Social Sciences 4
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549
/ข้อ 4...

- 11 ข้อ 4 การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ
ครบ 60 ปี ที่มคี วามรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติตําแหน่งและค่าจ้าง และทําสัญญาจ้าง
คราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
ข้อ 6 หน่วยงานใดประสงค์จะจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นพนักงานให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ข้อ 4 การให้ความเห็นชอบการจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ 5 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน
1) จ้างเพื่อดํารงตําแหน่งบริหาร หรือทําหน้าทีส่ อนและหรือวิจัย ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย
2) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย
3) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมี
ทักษะความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
4) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
5) สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ 65 ปี โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด
6) ข้อ 6 อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน
แต่ทั้งนี้ไม่เกินเงินเดือนหรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการ
หรือออกจากงานหรือตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดเป็น
รายๆไป
เอกสารประกอบการประชุม
1. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. 2549
3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน
โดยอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามความเหมาะสมของภาระงานตามที่คณะศิลปศาสตร์เสนอ ทั้งนี้
ให้คณะศิลปศาสตร์จัดทํารายละเอียดภาระงาน (TOR) เพิ่มเติม เพื่อประกอบการจ้าง
5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 18
มกราคม พ.ศ.2554 มีมติรับทราบการดําเนินการของกรอบอัตราสําหรับการเปลีย่ นตําแหน่งจํานวน 50 อัตรา
และให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อดําเนินการในอัตราที่ได้รับจัดสรร
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554 นั้น
/วิทยาลัย...

- 12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งผลการพิจารณาเปลี่ยนตําแหน่ง นายวัชรพงษ์
แสงนิล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โดยจ้างจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน
เพื่อดํารงตําแหน่งเป็นตําแหน่งนักวิจัย ซึ่งผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและมีมติให้เปลี่ยนตําแหน่งตั้งแต่
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นเอกสารและผลงานครบถ้วน
จึงสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ข้อมูล นายวัชรพงษ์ แสงนิล และการดําเนินการ
คุณสมบัติ
การดํารงตําแหน่ง
- พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งลักษณะงานที่
- บรรจุตําแหน่งผู้ช่วยวิจัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
ปฏิบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษา
- ปัจจุบันตําแหน่งผู้ช่วยวิจัย รวมอายุราชการ 6 ปี (นับถึงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ.2554)
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ภาระงาน
- ตาม ก.พ.อ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553
- ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ก.พ.อ.เมื่อวันที่ 21 กันยายน
พ.ศ. 2553 ตามเอกสารแนบ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ต่ํากว่านี้
การเกษตรและพัฒนาชนบท ประจําปี 2549
มติ ก.บ.บ.ครัง้ ที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 1. กจ.รับเรื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด : 16 มีนาคม พ.ศ.2554
1. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาของ 2. ก.บ.บ.ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554 รับทราบ
การดําเนินการกรอบอัตราสําหรับการเปลี่ยนตําแหน่งจํานวน 50 อัตรา
หน่วยงาน
2. ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานแต่งตั้งกรรมการประเมิน
3. แต่งตั้งกรรมการประเมิน : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
3. หน่วยงานเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการ 4. กรรมการประชุมเปลี่ยนตําแหน่งฯ
ประเมินและความเห็นของกรรมการทุกท่าน
ครั้งที่ 1 : 2 มีนาคม พ.ศ.2554
ครั้งที่ 2 : 14 มีนาคม พ.ศ.2554
ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ :
1. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติและปริมาณงานในหน้าที่
2. คุณภาพของงาน
3. ผลงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
4. คุณลักษณะหรือความสามารถที่จําเป็น
- ได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 82.20 % ให้ผ่านการประเมิน
ความเห็นของกรรมการ
-มีความเห็นสมควรให้เปลี่ยนตําแหน่งเป็นตําแหน่งนักวิจัย
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553
1. การเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ใช้วิธีการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีมติให้เปลี่ยนตําแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 (วันที่ยื่นเอกสารและผลงาน
และวิธีการที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนตําแหน่งต้องอยู่
ครบถ้วน)
ภายใต้กรอบอัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้
ความเห็นชอบ
2.วันที่อนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่ง
2.1 กรณียื่นก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ให้ได้รับ
การเปลี่ยนตําแหน่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
2.2 กรณียื่นหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ให้ได้รับ
การเปลี่ยนตําแหน่ง ณ วันที่ยื่นที่คณะหรือสํานักงาน
อธิการบดีรับเรื่องแล้วแต่กรณี
/มติ ก.บ.บ....
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หลักเกณฑ์และวิธีการ
มติ ก.บ.บ.ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
2554
- วันที่อนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยึดตามวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติอนุมัติการเปลี่ยน
ตําแหน่ง

ข้อมูล นายวัชรพงษ์ แสงนิล และการดําเนินการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นายวัชรพงษ์ แสงนิล จาก ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เป็น ตําแหน่งนักวิจัย
2. วันอนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่ง
- หากกําหนดวันที่อนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่งตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงเสนอขออนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เฉพาะวันทีอ่ นุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่ง
เท่านั้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นายวัชรพงษ์ แสงนิล จาก
ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เป็น ตําแหน่งนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
อนึ่ง ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2553 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เฉพาะวันที่อนุมัติให้เปลี่ยนตําแหน่ง จาก ให้ได้รับการเปลี่ยนตําแหน่ง ณ วันที่
ยื่นที่คณะหรือสํานักงานอธิการบดี เป็น ให้ได้รับการเปลีย่ นตําแหน่ง ณ วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มี
มติอนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่ง
5.4 แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง และให้นาํ เรื่องดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน พ.ศ.2548
เรื่องอื่นๆ
6.1 การกําหนดอัตราค่าประสบการณ์อาจารย์พยาบาล สําหรับอาจารย์ที่รับมาจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ และอาจารย์ทมี่ าจากภาคเอกชน
ด้วยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับอาจารย์พยาบาลที่มาจากภาคเอกชนตาม
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 ทําให้อาจารย์ที่มาจากภาคเอกชนได้รับ
ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมเมื่อเทียบวิธีคิดในกรณีใกล้เคียงกันแต่มาจากระบบราชการ ส่งผลให้มีอาจารย์พยาบาล
ลาออกจากคณะพยาบาลศาสตร์ และมีผลต่อการรับเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ สําหรับผู้ที่ไม่มฐี านเงินเดือน
ข้าราชการ อีกทั้งปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์พยาบาลไม่เพียงพอต่อนักศึกษา
เป็น 1 : 8 ดังนั้น จํานวนอาจารย์จึงมีผลต่อจํานวนการรับนักศึกษา นอกจากนี้ สภาการพยาบาลยังได้กําหนด
/คุณสมบัติ...
ระเบียบวาระที่ 6

- 14 คุณสมบัติอาจารย์ที่สามารถนับเป็นอัตราได้อย่างละเอียด เช่น มีประสบการณ์สอน 1 ปี มีคุณวุฒิปริญญาโทสาขา
การพยาบาล และสามารถมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทสาขาอื่นได้จํานวน ร้อยละ 15 ของอาจารย์ทั้งหมด ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การคิดค่าประสบการณ์สําหรับผู้มาจากภาคเอกชน หรือผู้ที่เป็นพนักงานที่มาจาก
หน่วยงานรัฐอื่น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบวิธีคิดในกรณีใกล้เคียงกันแต่มาจากระบบราชการ
นางสาวจารุวรรณ ชุปวา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาล
ศาสตร์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา การคิดค่าประสบการณ์ของอาจารย์ที่มิใช่ข้าราชการให้ใช้วิธี
ปรับฐานให้เป็นฐานการคิดเช่นเดียวกับข้าราชการ โดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนให้เป็นฐานคิดเดียวกันคือ การ
เทียบเข้าสู่ฐานเงินเดือนข้าราชการก่อน เพื่อให้สามารถใช้เกณฑ์เดียวกับผู้ที่มาจากราชการ คือ เงินเดือนสุดท้ายคูณ
1.7 ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ทมี่ าจากพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งอื่นให้สามารถใช้ฐานเงินเดือนเทียบกลับ
โดยการหาร เพื่อเข้าสู่ฐานเงินเดือนข้าราชการ ในกรณีที่ไม่สามารถหาฐานเงินเดือนเทียบเคียงได้ให้เสนอพิจารณา
เป็นกรณี เช่นในกรณีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งคิดค่าตอบแทนพนักงานเป็น 1.4
เท่าของข้าราชการให้นํา 1.4 หารเงินเดือนสุดท้ายก่อนได้รับการคูณประสบการณ์ตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล
กรณีที่ 2 มาจากภาคส่วนที่ไม่สามารถหาฐานเงินเดือนเทียบเคียงกับฐานเงินเดือน
ข้าราชการ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ เป็นสาขาขาดแคลนที่คณะต้องการ โดยคิดค่าตอบแทน
เทียบเคียงกับผู้ที่มีคุณสมบัตใิ กล้เคียง และผ่านมติคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 การคิดค่าจ้างอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
เอกสารหมายเลข 2 ตัวอย่างการคิดค่าจ้างอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างตามหลักเกณฑ์เดิมที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด
6.2 การขออนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะสําหรับอาจารย์สาขาขาดแคลนคณะพยาบาลศาสตร์
ด้วยสาขาพยาบาลเป็นสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอาจารย์พยาบาล ในขณะที่กระทรวง
สาธารณสุขได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันและธํารงรักษา
อาจารย์พยาบาลไว้ได้ จึงควรมีค่าตอบแทนในสาขาขาดแคลน นอกจากนีค้ ณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนที่จะเปิดการ
สอนในระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2557 ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกตรง
สาขา และเป็นอาจารย์ประจําอย่างน้อย 3 คน อีกทั้งเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ข้อบังคับ
สถาบันการศึกษาสภาการพยาบาลได้กําหนดสัดส่วนคุณวุฒิพยาบาลไว้ จึงขอเสนอการให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติม
เพื่อให้คณะสามารถธํารงรักษาอาจารย์ไว้ได้ มีอาจารย์เพียงพอ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์
สามารถเปิดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (สภาการพยาบาลกําหนดคุณวุฒิอาจารย์ เอก : โท : ตรี ดังนี้ 7 : 12 :
1) และมีอาจารย์พยาบาลที่มีวุฒิบัตรปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และโท ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อคุณภาพบัณฑิต
ดังนั้น เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์สามารถแข่งขัน ธํารงรักษาอาจารย์ไว้ได้ มีอาจารย์
เพียงพอ และมีอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์ สามารถเปิดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้
/รักษาราชการ…

- 15 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
1. การเพิ่มค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน 2,000 บาท ต่อเดือน (อิงวิธีคิดจากกระทรวง
สาธารณสุข)
2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ ให้ค่าตอบแทนเพิ่ม ดังนี้
2.1 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรปฏิบัติพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practitioner Nurse) ให้
ค่าตอบแทนเพิ่ม 1,500 บาทต่อเดือน
2.2 ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาการพยาบาลที่ไม่มีพันธะการใช้ทุนให้ค่าสมนาคุณ
เพิ่ม 4,000 บาทต่อเดือน (โดยคณะกําหนดภาระงานเพิ่ม เช่น บทความ วิจัย)
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 การคิดค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนของกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหมายเลข 2 รายละเอียดค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. กําหนดให้มคี า่ ตอบแทนอาจารย์พยาบาลเดือนละ 3,500 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และภาระงาน โดยให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้จัดทํา
เป็นประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
2. การจ่ายค่าตอบแทน พตส. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
3. วันที่มีผลบังคับใช้
3.1 อาจารย์พยาบาลทีบ่ รรจุก่อนมีมติ ให้ได้รับค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่า
ประสบการณ์เท่าเดิม ส่วนค่าตอบแทนอาจารย์พยาบาลให้ได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติ
คือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
3.2 อาจารย์พยาบาลทีบ่ รรจุใหม่ ให้ได้รับค่าตอบแทนอาจารย์พยาบาลตั้งแต่วันที่
บรรจุ
6.3 ขอถอนเรือ่ งผลการสรรหาบุคลากรดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2554 มีมติให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นของคณะเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น
บัดนี้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นของคณะตามลําดับ ดังนี้
1. แจ้งเวียนบุคลากรภายในคณะ เสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามกลุ่มทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
2. รวบรวมและสรุปรายชื่อของบุคลากรที่ได้รบั การเสนอชื่อ
3. แจ้งบุคลากรทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อจํานวนมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม เพื่อยื่นผลงาน
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
/4. นําเข้ารายงาน...

- 16 4. นําเขข้ารายงานต่อที่ประชุมคณะะกรรมการปรระจําคณะ ครัง้ั ที่ 1/2554 วัวนที่ 7
กุมภาพั
ภ นธ์ พ.ศ. 2554
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5. มติทีท่ปี ระชุมคณะกรรมการประะจําคณะ ครัง้ ที่ 1/2554 วันนที่ 7 กุมภาพัพันธ์ พ.ศ.
2554
ารย์ศักดิ์ชาย สิกขา รองคคณบดีฝา่ ยบริริหาร คณะศิลปะประยุ
ล
กต์
ทั้งนี้ ผู้ชวยศาสตราจ
่
และการออกแบบ แจจ้งที่ประชุมเพิพิ่มเติมว่า เพือให้
อ่ ทันตามระยะเวลาที่มหาาวิทยาลัยกําหหนด คณะศิลปประยุ
ป กต์ฯ
จึงแจ้งราายชื่อบุคลากรรที่ได้รบั การเสสนอชื่อเป็นบุคลากรดี
ค
เด่นของคณะต่
ข
อมหหาวิทยาลัยก่ออนนําเสนอคณ
ณะกรรมการ
ประจําคณ
ณะ ซึง่ กําหนดดการประชุมในวั
ใ นที่ 7 กุมภาพั
ภ นธ์ พ.ศ. 2554 เมือ่ คณ
ณะกรรมการปประจําคณะพิจารณาแล้ว จึง
มีมติให้ขอถอนชื่อผู้ทได้
ไี่ รับการเสนออชื่อจากการเปป็นบุคลากรดีีเด่นของคณะะศิลปประยุกต์และการออกกแบบ
ม จารณาแล้ล้ว มีความเห็นว่
น าการคัดเลืลือกบุคลากรดีดีเด่นได้เสร็จสิ้น
มติที่ประะชุม
ที่ประชุมพิ
กระบวนนการสมบูรณ์แล้ว จึงให้เปนไปตามประ
ป็
ะกาศของมหาาวิทยาลัย สําหรั
า บการสรรรหาข้าราชกาารดีเด่นระดับ
คณะ ทีประชุ
ป่
มขอให้คณะพิ
ค จารณาาด้วยความระะเอียดรอบคออบ ตามหลักเกณฑ์และวิธธีีการทีค่ ณะกรรมการหรือ
มหาวิทยาลั
ย ยกําหนด
6.4 การใให้โอนข้าราชชการพลเรือนในสถาบั
น
นอุดมศึ
ด กษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริริหารทรัพยากกรมนุษย์ แจ้งที
ง ่ประชุมเพื่ออทราบการให้โอนข้
โ าราชการ
ม กษา สังกััดมหาวิทยาลััยอุบลราชธานีนี จํานวน 1 ราย
ร คือ นายชชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
พลเรือนใในสถาบันอุดมศึ
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราาจารย์ เลขที่ประจํ
ป าตําแหนน่ง 427 อัตราาเงินเดือน 200,080.-บาท สสังกัดภาควิชาฟิ
า สิกส์ คณะ
แ ง 0155 อัตราเงินเดือน
อ
วิทยาศาสสตร์ ให้โอนไไปดํารงตําแหนน่งผู้ช่วยศาสตตราจารย์ เลขขที่ประจําตําแหน่
20,080.--บาท สังกัดมหาวิ
ม ทยาลัยราชภั
ร ฎบุรีรัมย์ ตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายนน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
มติที่ประะชุม

รับทราบบ

เลิกประชชุมเวลา

13.00 น.
น

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ษทอง)
บุบคลากร
ผู้จดรายงานการประะชุม

(ผูผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ
ณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายยบริหารทรัพยากรมนุ
ย
ษย์
ผู้ตรวจรายงานการประะชุม

ที่ประชุ
ร มได้รบั รอองรายงานนีแล้
แ้ ว ในการปประชุมคณะกรรรมการบริหาารงานบุคคล ครั้งที่
5/2554
( รองศาสตตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุ
น ข)
อธิการบดีดีมหาวิทยาลัลัยอุบลราชธาานี
ประธานคณ
ณะกรรมการบบริหารงานบุคคล
ค

