รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 5/2554
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 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. (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิศัย
กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา
กรรมการ
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
กรรมการ
6. (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายปรีชา บุญทํานุก
กรรมการ
7. (แทน) รักษาราชการแทน
นายศรัณย์ สุดใจ
กรรมการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
8. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์
กรรมการ
9. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
10. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
กรรมการ
การออกแบบ
11. รักษาราชการแทน
นางสุรีย์ ธรรมิกบวร
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
12. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการ
13. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
14. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
ติดราชการ
15. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
กรรมการ
16. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล

ผู้ร่วมประชุม
1. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
2. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์
3. นางสาวสิริรตั น์ วงษ์ทอง

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร ชํานาญการพิเศษ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากร โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

ติดราชการ

09.40 น.
/ระเบียบวาระที่ 1...

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2554
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้แก้ไขมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.1 หน้าที่ 3
จาก ...ฯลฯ...เพื่อรองรับภาระงานของมหาวิทยาลัยและปรับหน่วยงานเป็นกอง
ในอนาคต
เป็น ...ฯลฯ...เพื่อรองรับภาระงานของหน่วยงานทีข่ ยายเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มข้อความ “ผู้อาํ นวยการสํานัก” ในมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.3 หน้าที่ 8
ภายหลังจากแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย
การกําหนดบัญชีเงินเดือนขัน้ ต่ําขัน้ สูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 กฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์การพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ข้าราชการตามระบบและประเภทตําแหน่งใหม่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้แจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง ทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 เห็นชอบร่างกฎ
ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... กฎ
ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ... และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ ลงนามในกฎ ก.พ.อ. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างดําเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยยกเลิกกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553 และกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2553
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ประกอบกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหน่งวิชาการสายการสอนและตําแหน่งอื่นๆ ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้
ปรับปรุงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันทุก
แห่ง เพื่อประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา
/รองอธิการบดี...

-3รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. โครงสร้างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาม
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
ดังนี้
เดิม

ตําแหน่ง
ตําแหน่งวิชาการ
• อาจารย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
• รองศาสตราจารย์
• ศาสตราจารย์

ใหม่

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

9,700
-

36,020
50,550
59,770
66,480
64,340

10,190
-

39,630
54,090
63,960
69,810
67,560

เดิม
ตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
• ผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า
• ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
• ปฏิบัติการ
• ชํานาญการ
• ชํานาญการพิเศษ
• เชี่ยวชาญ
• เชี่ยวชาญพิเศษ
ตําแหน่งประเภททั่วไป
• ปฏิบัติงาน
• ชํานาญงาน
• ชํานาญงานพิเศษ

ใหม่

ขั้นต่ํา
ชั่วคราว

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ขั้นต่ํา
ชั่วคราว

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

18,910

25,390

50,550

19,860

26,660

54,090

23,230

31,280

59,770

24,400

32,850

63,960

12,530
18,910
23,230
28,550

7,940
14,330
21,080
29,900
41,720

22,220
36,020
50,550
59,770
64,340

13,160
19,860
24,400
29,980

8,340
15,050
22,140
31,400
43,810

24,450
39,630
53,080
62,760
67,560

-

4,630
10,190
15,410

18,190
33,540
47,450

-

4,870
10,190
15,410

19,100
35,220
49,830

2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เดิม พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในบัญชี 7 แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
/เชิดชูยิ่ง...

-4เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้พจิ ารณาคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในบัญชี 41 คือ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ขา้ ราชการตามระบบจําแนก
ประเภทตําแหน่ง แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ ดังนี้
1. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 และโครงการจัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ จะดําเนินการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงใหม่ตามตําแหน่งและระดับที่
ข้าราชการดํารงอยู่ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับหนังสือสั่งการจาก ก.พ.อ. ต่อไป
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2554 โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และจัดทําเอกสารคํา
เสนอขอพระราชทานฯ ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2554 ต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0529.2.3/1199 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2554
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
- กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554
- บัญชี 41 แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตัง้ คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
และการให้ความเห็นชอบเงินประจําตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา
รับทราบแนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและให้ความเห็นชอบเงิน
ประจําตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. คําสั่งแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ระบุสังกัด สาขาวิชาได้รับแต่งตั้ง และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ของผู้ทรงคุณวุฒิฯ)
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
4. แบบ ก.พ.อ. 03
/5. สําเนา..

-55. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
6. แบบสรุปทะเบียนตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
7. แบบคําขอขึ้นทะเบียนเงินประจําตําแหน่ง (ทบ.1 และ ทบ.5)
สําหรับกรณีทไี่ ม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากบัญชี ก.พ.อ.กําหนด
หรือการแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒไิ ม่ตรงกับสาขาวิชาของผูเ้ สนอขอให้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. ให้คัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงจากบัญชี ก.พ.อ.ก่อน โดยต้องเป็น
บุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัดและมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ ทั้งนี้ ให้ขอความ
เห็นชอบและอนุมัติจาก ก.พ.อ.ก่อนดําเนินการ
2. กรณีขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชี ก.พ.อ. ให้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา
ดังนี้
2.1 เหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีรายชื่อในบัญชี
ก.พ.อ.
2.2 ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
2.3 แบบ ก.พ.อ. 03
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
-หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด่วนที่สุดที่ ศธ 0509(5)/ว 450 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นตําแหน่งว่างมีเงิน ตําแหน่งเลขที่ 145 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นายภควัติ เนาว์โสภา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการย้าย
นายภควัติ เนาว์โสภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งช่างเทคนิค ชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่
269 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชํานาญงาน
ตําแหน่งเลขที่ 145 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.4 แนวปฏิบัติ...

-64.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่
ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ ตามหนังสือที่ กค 0428/ว 22 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554
เพื่อให้วิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน และ/หรือ
การเปลี่ยนตําแหน่ง รวมทั้งการเลื่อนขั้นค่าจ้างในแต่ละกลุ่มบัญชีค่าจ้างที่กําหนดใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. การแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่
1.1 กรณีการปรับระดับชั้นงาน
- ให้ปรับจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 จากระดับ 2 เป็นระดับ 3
จากระดับ 3 เป็นระดับ 4
- ผู้ที่จะได้รับการปรับระดับชั้นงาน ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ในตําแหน่งที่มีระดับชั้นสูงกว่าครบถ้วนและได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ํากว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ําของตําแหน่งใหม่
1.2 กรณีการเปลี่ยนตําแหน่ง เปลี่ยนสายงาน
- ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ของทาง
ราชการ ความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน และการที่จะเปลี่ยนตําแหน่งใดไปในระดับชั้นงานใด ให้
คํานึงถึงภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการเป็นสําคัญ และลูกจ้างประจําผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังกําหนด
2. การแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่และกลุ่มบัญชีค่าจ้าง
2.1 กรณีอัตราค่าจ้างของตําแหน่งใหม่ กําหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้างอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันกับอัตราค่าจ้างของตําแหน่งเดิม
- ให้ได้รับอัตราเท่าเดิม และให้ใช้ขั้นวิ่งของกลุ่มบัญชีค่างจ้างเดิมที่
กําหนดจนถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่ง
2.2 กรณีอัตราค่าจ้างของตําแหน่งใหม่ กําหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้างอยู่ต่างกลุ่มกับ
อัตราค่าจ้างของตําแหน่งเดิม
- ให้ได้รับอัตราค่าจ้างของกลุ่มค่าจ้างใหม่ ในชั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่า
3. การเลื่อนขัน้ ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
3.1 กรณีที่กลุม่ บัญชีค่าจ้าง กําหนดให้ใช้กลุ่มบัญชีค่าจ้าง 1 กลุม่ ในแต่ละรอบ
ของการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- ให้ส่วนราชการดําเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างตามกลุ่มบัญชีคา่ จ้างที่
กําหนด โดยให้ใช้ขั้นวิ่งของกลุ่มบัญชีค่าจ้างที่กําหนดจนถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่ง
3.2 กรณีที่กลุม่ บัญชีค่าจ้าง กําหนดให้ใช้กลุ่มบัญชีค่าจ้างมากกว่า 1 กลุม่ ใน
แต่ละรอบของการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- ให้ส่วนราชการดําเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างในกลุ่มบัญชีค่าจ้างเดิม
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยให้ใช้ขนั้ วิ่งของกลุ่มค่าจ้างเดิมจนถึงขั้นสูงสุดก่อน แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ขั้นวิ่ง
ของกลุ่มบัญชีค่าจ้างที่สูงกว่า โดยให้ได้รับค่าจ้างใหม่ในขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่า
/การดําเนินการ...

-7การดําเนินการของมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่
1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 มีมติเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารอัตรากําลังเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจํา กรณีแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน และ/หรือ การเปลี่ยน
ตําแหน่ง และได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงการคลัง
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้มแี นวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้ขอหารือไปยัง ก.พ.และ
กรมบัญชีกลาง “การแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน และ/หรือ การเปลี่ยน
ตําแหน่ง” ซึ่งได้รับการตอบข้อหารือดังกล่าวแล้ว สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
1. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 22 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2554
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.4/390 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
3. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/09973 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การเปลีย่ นตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ตามที่ ก.พ.ได้กําหนดการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน พ.ศ.2553 โดยจําแนกตําแหน่งลูกจ้างประจําเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุม่ งานบริการพื้นฐาน 2) กลุ่ม
งานสนับสนุน 3) กลุ่มงานช่าง และ 4) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจํา
ไปดํารงตําแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียน
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้คณะหน่วยงานดําเนินการแล้ว นั้น
คณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบการอนุมัติให้ลูกจ้างประจําเปลี่ยน
สายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงานจํานวน 5 ราย คือ
1. นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งพนักงานสถานที่
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ระดับ 1 ตําแหน่งเลขที่ 47 อัตราค่าจ้าง 13,360 บาท เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งพนักงานพัสดุ
กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 อัตราค่าจ้าง 13,400 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
2. นางอุไรวรรณ บัวสอน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งพนักงานสถานที่
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ระดับ 1 ตําแหน่งเลขที่ 48 อัตราค่าจ้าง 13,360 บาท เปลีย่ นเป็น ตําแหน่งพนักงาน
ธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 อัตราค่าจ้าง 13,400 บาท ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
/3.นางกัลยา...

-83. นางกัลยา บุราเลข สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงาน
บริการพื้นฐาน ระดับ 1 ตําแหน่งเลขที่ 56 อัตราค่าจ้าง 13,100 บาท เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งพนักงาน
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 อัตราค่าจ้าง 13,110 บาท ตัง้ แต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2554
4. นายสมชาย สิริวรรณ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่งพนักงานเอกสารทั่วไป
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ระดับ 1 ตําแหน่งเลขที่ 117 อัตราค่าจ้าง 8,200 บาท เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งพนักงาน
พิมพ์แบบ กลุม่ งานสนับสนุน ระดับ 2 อัตราค่าจ้าง 8,200 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
5. นางโสภาวรรณ เหล่าบุตรดี สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ระดับ 1 ตําแหน่งเลขที่ 118 อัตราค่าจ้าง 10,640 บาท เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งพนักงาน
ธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 อัตราค่าจ้าง 10,770 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.6 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตําแหน่งที่จ้าง
ตําแหน่ง/สังกัด

เลขที่

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เดือนละ

เดือนละ

7,940

3,180

ตั้งแต่วันที่

เงินรายได้หน่วยงาน
1

นางกฏษดาภรณ์
เคนประคอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2

1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554

สาขาการจัดการทั่วไป

สํานักงานเลขานุการ

หมายเหตุ อัตราได้รับจัดสรรทดแทน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะเภสัชศาสตร์

อัตราของหน้าห้องอธิการบดี

สุรินทร์
2

น.ส.วิศนีย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

บุญหมั่น

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

487

9,700

5,446

1 มีนาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ 1. อัตราได้รับจัดสรรปี 2554

จากมหาวิทยาลัยมหิล

2. ประสบการณ์เดือนละ
3,034 บาท

3

น.ส.สุนันทา
ครองยุทธ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์

488

9,700

5,446

1 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ 1. อัตราได้รับจัดสรรปี 2554
2. ประสบการณ์เดือนละ

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

20,406 บาท
4 นายสมปอง
พะมุลิลา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

489

9,700

5,446

1 พฤษภาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ 1. อัตราได้รับจัดสรรปี 2554
2. ประสบการณ์เดือนละ
13,055 บาท
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ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ค่าจ้าง

สวัสดิการ

เลขที่

เดือนละ

เดือนละ

520

9,700

5,446

ตําแหน่งที่จ้าง
ตําแหน่ง/สังกัด

ตั้งแต่วันที่

เงินรายได้หน่วยงาน

5 นายชัยวุฒิ
วัดจัง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

21 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 กันยายน 2554

สาขาปิโตรเคมีและ

ภาควิชาเคมี

หมายเหตุ อัตราใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

คณะวิทยาศาสตร์

2554

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออก จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวธัญญพัทธ์ รติกลุ ฐิตินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ ้างด้วยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งผู้ช่วยสอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,381 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอ
ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554
2. นางสาวธนิดา อุทยาพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,600 บาท สวัสดิการเดือนละ 5,446 บาท สังกัดคณะ
บริหารศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
3. นางสาวอิสรี รอดทัศนา พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,291 บาท สวัสดิการ 5,446 บาท สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2554
4. นายพีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้
คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,991 บาท สวัสดิการ 5,446 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 สรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.8.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
4.8.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.8.3 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการที่ประทับใจสําหรับบุคลากร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาปีละสองรอบ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31
มีนาคม พ.ศ.2554) เสร็จสิ้นแล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง (1เมษายน พ.ศ. 2554 - 30
กันยายน พ.ศ.2554 ) เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ดาํ รงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18
(ข) (1) – (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
1.1 การยกเว้นภาระงานสอน
1.2 สัดส่วนคะแนนองค์ประกอบที่ 1 (ผลสัมฤทธิ์ของงาน) และองค์ประกอบที่2
(พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ)
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามมาตรา 18 (ข) (1) – (7) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 นําเสนอ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1
1) ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม และ
2) สมรรถนะทางการบริหาร 10 ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงาน และการมอบหมายงาน การสั่งการตาม
อํานาจหน้าที่ การมองภาพองค์รวม การดําเนินการเชิงรุก และความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
รูปแบบที่ 2
ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 10 ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงาน และการมอบหมายงาน การสั่งการตาม
อํานาจหน้าที่ การมองภาพองค์รวม การดําเนินการเชิงรุก และความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
เอกสารประกอบการประชุม
1. ภาระงานสอน องค์ประกอบการประเมิน และค่าน้ําหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) (1) – (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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2. รายการสมรรถนะ น้ําหนัก คะแนน และผู้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
4. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
5. (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. การยกเว้นภาระงานสอนและสัดส่วนคะแนนองค์ประกอบที่ 1 (ผลสัมฤทธิ์ของงาน)
และองค์ประกอบที่ 2 (พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ) ของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) (1) – (6)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เห็นชอบตามเสนอและมีมติเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 ให้เพิ่มการยกเว้นภาระงานสอนของตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี ร้อยละ 20
1.2 ตําแหน่งอืน่ ทีป่ รากฏตามพระราชบัญญัตขิ ้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เช่น ประธานสภาอาจารย์ ให้แก้ไขจาก “ประธานสภาอาจารย์ อาจลดหรือยกเว้นภาระงาน
เทียบเท่าตําแหน่งผู้บริหารที่มีเงินประจําตําแหน่งเท่ากัน” เป็น “ประธานสภาอาจารย์ อาจลดหรือยกเว้น
ภาระงานเทียบเท่าตําแหน่งผู้บริหารที่มเี งินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน”
1.3 การเป็นกรรมการหรือคณะทํางานที่ไม่ใช่ตําแหน่งบริหาร ให้นบั เป็นภาระงาน
ได้และให้หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดสัดส่วนคะแนน
1.4 ให้ต้นสังกัดของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานและผลการปฏิบัติงานด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการต่ออธิการบดี
เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1)
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ดาํ รงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา
18 (ข) (1) – (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ประชุม เห็นชอบตามรูปแบบที่ 2 คือ ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
10 ด้าน น้าํ หนัก คะแนน และผูป้ ระเมินตามเสนอ และมีมติเพิ่มเติมคือ สําหรับตําแหน่งที่มิใช่ตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) (1) – (7) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ทุกหน่วยงานกําหนดรายการ
สมรรถนะหลัก น้ําหนัก คะแนน และผู้ประเมินตามที่โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เสนอ
3. ให้พิจารณาจัดทําเป็นร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2554 เพื่อจะได้ไม่ต้องยกเลิกความในข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมีความ
ชัดเจนมากขึน้
ทั้งนี้ เมื่อจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วจึง
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 28 พฤษภาคม 2554
/4. เห็นชอบ...

- 12 4. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ให้ความเห็นชอบหลักการและ
ระยะเวลาการดําเนินการของประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีหลัง แล้ว แต่เนื่องจากต้องรอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ตามข้อ 3 ดังนั้น เพือ่ มิให้การดําเนินการล่าช้า ที่ประชุมจึง
เห็นชอบให้ทกุ หน่วยงานเริม่ ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้
5.2 การปรับปรุงโครงสร้างตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 มีมติให้ปรับระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการจําแนกตําแหน่งเป็นมาตรฐานกลาง 11
ระดับ เป็นการจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดข้าราชการพลเรือนเข้าประเภท
ตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
เนื่องจากระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสว่ นใหญ่จะอิงกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ บางเรื่องยังมีความไม่ชัดเจน เช่น โครงสร้าง
ตําแหน่ง การกําหนดตําแหน่ง การเทียบตําแหน่ง และมีขอ้ เปรียบเทียบกับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการ เช่น
ความก้าวหน้าของตําแหน่ง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไปและให้ระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ จึงเสนอให้ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของ
พนักงาน ดังนี้
1. ขออนุมัติในหลักการ กําหนดตําแหน่ง จําแนกตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งของ
พนักงานตามที่ ก.พ.อ. กําหนด เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ตําแหน่งวิชาการ ได้แก่

2)ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่

1.1) ศาสตราจารย์
1.2) รองศาสตราจารย์
1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.4) อาจารย์

2.1) ผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่า
2.2) ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า

3) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชีย่ วชาญเฉพาะ ได้แก่
3.1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
3.2) ระดับเชี่ยวชาญ
3.3) ระดับชํานาญการพิเศษ
3.4) ระดับชํานาญการ
3.5) ระดับปฏิบัตกิ าร

4) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
4.1) ระดับชํานาญงานพิเศษ
4.2) ระดับชํานาญงาน
4.3) ระดับปฏิบัตงิ าน

2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดพนักงานเข้าสู่ตาํ แหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง
- หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ใช้สําหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน กําหนดระยะเวลาผ่อนผัน 1 ปี นับแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและประกาศบังคับใช้
ประเภทตําแหน่ง
วิชาการ

ระดับตําแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขออนุมัตจิ ัดพนักงานเข้าสู่ตําแหน่งตามตําแหน่งที่ครองอยู่ใน
ปัจจุบัน

/ผู้บริหาร...

- 13 ประเภทตําแหน่ง
ผู้บริหาร

ระดับตําแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า จัดเข้าสู่ตําแหน่งตามการสรรหาหรือคัดเลือกหรือประเมิน ซึง่
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในขณะนี้ยงั ไม่มี
หรือเทียบเท่า

วิชาชีพเฉพาะและ ปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชํานาญการพิเศษ

ในเบื้องต้นจัดเข้าพนักงานสู่ตําแหน่งระดับปฏิบัติการ กรณีที่
ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการในระบบเดิมแล้ว
ให้จัดเข้าสู่ระดับชํานาญการพิเศษ
1. แต่งตั้งกรรมการประเมิน : หน่วยงานแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินและส่งผลการประเมินให้ ก.บ.บ.พิจารณา
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง คือ
- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น
- ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท
ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นหรืองานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า1 ปี
3. ผลงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่
ก.พ.อ. กําหนด
1. แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานและประเมิน
คุณลักษณะ : ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ
- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น
- ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ
ปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
ปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผลงาน ได้แก่
3.1 คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็น
การพัฒนาของหน่วยงาน หรืองานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. การพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับข้าราชการ

ชํานาญการ

/ประเภทตําแหน่งทั่วไป...

- 14 ประเภทตําแหน่ง
ทั่วไป

ระดับตําแหน่ง
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน

ชํานาญงานพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในเบื้องต้นจัดเข้าพนักงานสู่ตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน
1. แต่งตั้งกรรมการประเมิน : หน่วยงานแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินและส่งผลการประเมินให้ ก.บ.บ.พิจารณา
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง คือ
- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น
- ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวท.
ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. และปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนั้นหรืองานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผลงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่
ก.พ.อ. กําหนด
1. แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานและประเมิน
คุณลักษณะ : ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง คือ
- มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น
- ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ
ปวส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี
ปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
ปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผลงาน ได้แก่
3.1 คู่มือปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็น
การพัฒนาของหน่วยงาน หรืองานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. การพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม

3. ตําแหน่งทีไ่ ม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกําหนดตําแหน่ง
ปฏิบัติการวิชาชีพและตําแหน่งบริหารทัว่ ไป พ.ศ. 2549 และโครงสร้างตําแหน่งของ ก.พ.อ.
เพื่อให้โครงสร้างตําแหน่งของพนักงานมีความชัดเจน ถูกต้อง และไม่กระทบต่อการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ความก้าวหน้าของ
ตําแหน่ง ขอเสนอให้ต้นสังกัดพิจารณากําหนดตําแหน่งตามภาระงานและความรู้ความสามารถของผูด้ ํารง
ตําแหน่งตามโครงสร้างตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ ก.พ.อ.
/4. หากที่ประชุม...

- 15 4. หากที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามข้อ 1-3 ขออนุมัติดําเนินการดังนี้
1. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 ศึกษาข้อมูลและกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
รายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
1.1 กําหนดตําแหน่ง จําแนกตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งของพนักงาน
เป็น 4 ประเภท
1.2 ขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการพิเศษ และ ชํานาญงานพิเศษ ดังนี้
1.2.1 คณะ/หน่วยงานที่ได้ขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการพิเศษและชํานาญ
งานพิเศษของข้าราชการในสังกัดไว้แล้ว ให้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ดังกล่าวสําหรับพนักงาน
1.2.2 คณะในกํากับที่ยังไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการพิเศษและ
ชํานาญงานพิเศษของข้าราชการในสังกัด ให้ดําเนินการขอกําหนด
ตําแหน่งดังกล่าวสําหรับข้าราชการและพนักงาน
1.3 พิจารณายกเลิก แก้ไขปรับปรุง หรือจัดทําข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.3.1 แก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 หมวด 2 การกําหนดตําแหน่ง ข้อ 8
1.3.2 ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกําหนดตําแหน่ง
ปฏิบัติการ วิชาชีพและตําแหน่งบริหารทั่วไป พ.ศ. 2549
1.3.3 จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดตําแหน่ง
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ......
1.3.4 จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ......
2. เสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ให้ความเห็นชอบ
3. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการในการปรับระบบการจําแนกตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับระบบข้าราชการ และให้นําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 เพื่อพิจารณา แล้วนําเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิม่ เติมว่า การกําหนดชื่อตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และการปรับชื่อ
ตําแหน่งที่ไม่เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนดสามารถดําเนินการได้ก่อน โดยไม่ต้องรอข้อบังคับ
5.3 การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
กรณีเป็นผูท้ ี่มีค่าประสบการณ์
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ.2548 มีมติเห็นชอบให้จ้างพนักงานและกําหนดค่าจ้างสําหรับผู้มีประสบการณ์ที่มาจากภาครัฐบาล
คือ เงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณ 1.7 โดยในรายละเอียดจะแยกเป็น อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ค่าสวัสดิการ และค่า
ประสบการณ์ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.
2552 มีมติเห็นชอบให้คิดประสบการณ์สาํ หรับผู้ที่มาจากภาคเอกชน ปีละ 5 % จากเงินเดือนตามคุณวุฒิแรก
/บรรจุ...

- 16 บรรจุที่ ก.พ. กําหนด แล้ว คูณ 1.7 ทั้งนี้ รายละเอียดจะแยกเงินออกเป็นส่วนๆ เช่นเดียวกับภาครัฐบาล และตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2553 กําหนดให้จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท สําหรับผูท้ ี่ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ
11,700 บาท แต่ทั้งนี้เมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวกับค่าจ้างแล้วต้องไม่เกิน 11,700 บาท
ดังนั้น เมื่อมีการกําหนดค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าประสบการณ์ แยกกัน พนักงานที่
ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 11,700 บาท จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ภาครัฐบาล
ภาคเอกชน
นาย ก. เงินเดือนก่อนลาออกจากราชการ คือ 14,440 นาง ข. (ป.โท) มีประสบการณ์ในภาคเอกชน 3 ปี คิด
ให้ปลี ะ 5 % จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. กําหนด
บาท คูณ 1.7 เท่ากับ 24,548 บาท จึงแยกได้เป็น
แล้วคูณ 1.7 เท่ากับ 19,089 บาท จึงแยกได้เป็น
ค่าจ้าง (ป.โท)
9,700 บาท
ค่าจ้าง (ป.โท)
9,700 บาท
สวัสดิการ (ป.โท)
5,446 บาท
สวัสดิการ (ป.โท)
5,446 บาท
ประสบการณ์
9,402 บาท
ประสบการณ์
3,943 บาท
รวม
24,548 บาท
รวม
19,089 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพ 1,500 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพ 1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น
26,048 บาท
รวมทั้งสิ้น
20,589 บาท
อธิการบดี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
สําหรับผูท้ ี่มหาวิทยาลัยคิดค่าประสบการณ์เพิ่มให้ เนื่องจากหลักการในการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
คือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมอบหมายให้
โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ดังนี้
1. การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพสําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยคิดค่าประสบการณ์เพิ่มให้
2. ให้มีผลตั้งแต่เมื่อใด
เอกสารประกอบการประชุม
- รายละเอียดค่าจ้าง และค่าประสบการณ์ ของพนักงานที่ได้รับค่าประสบการณ์
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. พนักงานที่ได้รบั ค่าประสบการณ์ให้นาํ ค่าประสบการณ์ไปรวมกับเงินค่าจ้าง ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
2. ให้ยุติการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างและ
ค่าประสบการณ์รวมกันแล้วเกิน 11,700 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
3. การเพิ่มค่าจ้างประจําปี ให้เพิ่มค่าจ้างจากยอดค่าจ้างรวมค่าประสบการณ์
/4. มอบหมาย...

- 17 4. มอบหมายให้โครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย ดําเนินการเพิม่ คํานิยามของ
“ค่าจ้าง”ในประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การคิดค่าประสบการณ์ควรจะมีการกําหนดเพดานขัน้ สูงว่าไม่เกินกี่ปี
2. ควรกําหนดค่าจ้างขัน้ ต่ํา-ขั้นสูง เมื่อรวมค่าประสบการณ์แล้ว ค่าจ้างต้องไม่เกิน
ขั้นสูงของแต่ละตําแหน่ง เช่น ไม่เกินขัน้ สูงของตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์
เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเป็นการประจํา และมอบหมายผู้รักษาการในตําแหน่ง

ผู้อํานวยการกองคลัง
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้ขอยืมตัว นางรัชนี นิคมเขตต์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลังไปปฏิบัติงานเป็นรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ได้ขอยืมตัว นางสายฝน สําราญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพื่อไปปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ
คณะเกษตรศาสตร์
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานภายในสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอนุมัติ
ให้
1. นางรัชนี นิคมเขตต์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลังไปปฏิบัติงานเป็นรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554
2. นางสายฝน สําราญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญการ สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
และเพื่อให้การบริหารงานภายในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ยืมตัว นายรัชชนนท์ แกะมา ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
ไปช่วยราชการ ณ กองคลัง โดยมอบหมายให้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554
อธิการบดี จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบการอนุมัติให้บุคลากร
ไปปฏิบัติงานเป็นการประจํา
เอกสารประกอบการประชุม
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 566/2554 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เรือ่ ง
มอบหมายให้รกั ษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
/2. คําสั่ง...

- 18 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชชธานี ที่ 567/2554 ลงวัวันที่ 22 เมษษายน พ.ศ. 2554
2
เรือ่ ง ให้
ใ
ข้าราชการพลลเรือนในสถาบบันอุดมศึกษาาไปปฏิบัติงานนเป็นการประจํา ณ คณะเกษตรศาสตรร์
3. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชชธานี ที่ 572/2554 ลงวัวันที่ 22 เมษษายน พ.ศ. 2554
2
เรือ่ ง ให้
ใ
ข้าราชการพลลเรือนในสถาบบันอุดมศึกษาาไปปฏิบัติงานนเป็นการประจํา ณ คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประะชุม

รับทราบบ
6.2 แต่งตั้งรักษาราชชการแทนคณ
ณบดีคณะศิลปประยุ
ป กต์และการออกแบบ

ค ลปประะยุกต์และการรออกแบบ ว่างงลง ตั้งแต่วันที่ 9
ด้วยตําแหน่งคณะบดีคณะศิ
ท ยอุบลราาชธานี จึงได้แต่
แ งตั้ง ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ววรรณวไล อธิธิวาสน์พงศ์
พฤษภาคคม พ.ศ. 25544 สภามหาวิทยาลั
เป็นรักษาราชการแทนนคณบดีคณะศิศิลปประยุกต์และการออกแแบบ ตั้งแต่วนที
นั ่ 9 พฤษภาาคม 2554 – วันที่ 8
พฤศจิกายน
า พ.ศ. 25554
ประธานน จึงเสนอคณะะกรรมการบริริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประะชุม

รับทราบบ

เลิกการปประชุม

เวลา 122.50 น.

(นางสาววสิริรตั น์ วงษษ์ทอง)
บุบคลากร
ผู้จดรายงานการประะชุม

(ผูผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ
ณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายยบริหารทรัพยากรมนุ
ย
ษย์
ผู้ตรวจรายงานการประะชุม

ที่ประชุ
ร มได้รบั รอองรายงานนีแล้
แ้ ว ในการปประชุมคณะกรรรมการบริหาารงานบุคคล ครั้งที่
6/2554

( รองศาสตรราจารย์นงนิตย์
ต ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีดีมหาวิทยาลัยอุ
ย บลราชธานนี
ประธานคณ
ณะกรรมการบบริหารงานบุคคล
ค

