รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ
๒. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสายเพชร อักโข
กรรมการ
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
กรรมการ
๕. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์พจน์ ไชยเสนา
กรรมการ
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
กรรมการ
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
กรรมการ
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
กรรมการ
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
กรรมการ
๑๒. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
กรรมการ
และการออกแบบ
๑๓. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการ
๑๔. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
กรรมการ
๑๕. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
กรรมการ
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๓. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๕. นายณัฐพล สายโสม

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ มอบหมายผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลติดภารกิจ จึงมอบหมาย
ให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ความคืบหน้าการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการปรับอัตรา
เงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก กองการเจ้าหน้าที่ ได้เชิญประชุมผู้บริหารระดับคณะ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือนระดับคณะและกองคลัง เพื่อรับฟังคาชี้แจงวิธีการคานวณเงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และการตรวจสอบข้อมูล ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ คณะ/สานัก/วิทยาลัย ได้แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแล้ว และกองการเจ้าหน้าที่
อยู่ในระหว่างจัดทาคาสั่งปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิและแก้ไขคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การปรับฐานค่าจ้างขั้นต่าแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ของลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจา เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เกิดขวัญกาลังใจและเพื่อดารงชีพได้ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับอัตราค่าจ้าง
/แรกบรรจุ...

-๓แรกบรรจุของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างแรกบรรจุสาหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา ในอัตราแรกบรรจุที่กาหนดไว้ ณ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว
เงินรายได้การปรับมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้
คณะ/หน่วยงานที่มีลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับฐานค่าจ้างขั้นต่าแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
ของลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) ๒ กรณี ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการ คือ ปรับค่าจ้างให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างแรกบรรจุ
สาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจา ในอัตราแรกบรรจุที่กาหนดไว้ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ
๒. เห็นชอบให้ปรับฐานค่าจ้างขั้นต่าแรกบรรจุตามคุณวุฒิของลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีอื่นๆ
ตามตารางเทียบอัตราขั้น ต่าตามคุณวุฒิ ที่นาเสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล ครั้ง ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ให้ส่งความเห็นดังกล่าวให้ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อจะได้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป นั้น
บัดนี้ คณะ/หน่วยงานที่มีลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ได้ตอบข้อหารือกรณีการปรับอัตราค่าจ้าง
ดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ปรับฐานค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เทียบเคียงกับอัตราข้าราชการ และลูกจ้างประจา
ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามบัญชี ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒. กรณีค่าจ้างปัจจุบันเกินอัตราขั้นต่าอยู่แล้ว ให้ได้รับค่าจ้างเท่าเดิมที่ได้รับ
๓. กรณีเคยได้ค่าสวัสดิการเดิมหรือค่าครองชีพเดิมเมื่อรวมกับค่าจ้างเดิมแล้ว หากต่า
กว่าค่าจ้างขั้นต่าให้ปรับให้ได้รับถึงขั้นต่า
๔. กรณีเคยได้รับค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพเมื่อรวมกับค่าจ้างแล้ว เกินขั้นต่าให้
ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างเดิมรวมกับค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพเดิมที่เคยได้รับ
๕. เห็นควรยกเลิกการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินค่าครองชีพ และให้ได้รับค่าจ้างอัตราใหม่
เอกสารประกอบการประชุม
- ตารางสรุปความเห็นของคณะ/หน่วยงาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ค่าจ้างแรกบรรจุ สาหรับผู้บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๔คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปวส.
ปวท./อนุปริญญา
ปวช.
มัธยมศีกษาตอนต้น/ตอนปลาย

อัตราที่เห็นชอบ ๑ ม.ค. ๕๖
๒๐,๐๐๐
๑๖,๔๐๐
๑๓,๓๐๐
๑๐,๒๐๐
๙,๕๔๐
๘,๓๐๐
๗,๕๙๐

๒. ค่าจ้างสาหรับลูกจ้างชั่วคราวเดิม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒.๑ กรณีค่าจ้างปัจจุบันเกินอัตราค่าจ้างแรกบรรจุให้ได้รบั ค่าจ้างเท่าเดิมที่ได้รับ
๒.๒ กรณีเคยได้ค่าสวัสดิการเดิมหรือค่าครองชีพเดิมเมื่อรวมกับค่าจ้างเดิมแล้ว
หากต่ากว่าค่าจ้างแรกบรรจุให้ปรับให้ได้รับถึงค่าจ้างแรกบรรจุ
๒.๓ กรณีเคยได้รับค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพเมื่อรวมกับค่าจ้างแล้ว เกินค่าจ้าง
แรกบรรจุให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างเดิมรวมกับค่าสวัสดิการหรือค่าครองชีพ
เดิมที่เคยได้รับ
๒.๔ ยกเลิกค่าสวัสดิการและค่าครองชีพที่เคยได้รับ เนื่องจากนาไปรวมเป็นค่าจ้างแล้ว
๓. การขึ้นค่าจ้างประจาปี ให้ กองการเจ้าหน้าที่ นาเสนอแนวทางในการประชุมคราวหน้า
๔. มอบหมาย กองการเจ้าหน้าที่ ร่างเป็นประกาศเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาในคราวหน้า แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๓.๒ รายงานผลดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี นั้น
ในการดังกล่าว คณะกรรมการได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนขั้นตอน ที่
กาหนดแล้ว โดยได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่ง
บัดนี้ครบกาหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัคร คณะกรรมการฯ จึงยุติการดาเนินการคัดเลือกและ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๕ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายอธิพงศ์ สุริยา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Industrial Engineering เน้นทาง Information System Engineering ณ Oregon
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากสาเร็จ
การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
- สาเร็จการศึกษา
- ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
- สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐานประกอบการ
ยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
๑๕ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

๓๒๙

๒๒,๙๖๐

ตั้งแต่วนั ที่

เงินงบประมาณ
๑

น.ส.วริยาภรณ์
เตียวเจริญ

Master of Science in Education

อาจารย์

Secondary Education

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

Indiana University

ตะวันตก
คณะศิลปศาสตร์

ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราข้าราชการ

-๖-

ที่

๒

ชื่อ - สกุล
เงินผลิตแพทย์
เพิ่ม
นายวิลาศ
คาแพงศรี

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

ตั้งแต่วนั ที่

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการระบาด
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

๒๖๘

๒๒,๙๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการระบาด
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

๔๐๕

๒๒,๙๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

๕๗๒

๑๓,๒๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สาขาจุลชีววิทยา

สานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัตกิ าร

สาขาเคมี
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
สานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

๑๘๙

๑๓,๒๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

๑๙๐

๑๗,๒๙๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

นางวรรณา
พุ่มพฤกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

๕๗๔

๑๗,๒๙๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๑๐ น.ส.อนุพร
โคตรเมือง

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

๕๗๕

๑๓,๒๖๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๓

น.ส.วรารัตน์
สังวะลี

เงินรายได้
๔

น.ส.สุตนิ ทรณ์
อาชญาทา

๕

น.ส.วันวิสา
ส่งเสริม

๖

น.ส.
สุพรรณิการ์
ซาเหลา

๗

๘

๙

น.ส.ทัศนีย์
โพธิ์สาราช

เงินรายได้
น.ส.สาวิตรี
สาลิกา

หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง
๕๗๓

๑๗,๒๙๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๔๔๙

๒๒,๙๖๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

-๗-

ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

ตั้งแต่วนั ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัตกิ าร
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

๕๗๖

๑๗,๒๙๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๑๒ น.ส.ปิยะธิดา
พุฒพิมพ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการพัฒนาสังคม
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคลากรปฏิบัติการ
สานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์

๕๗๗

๑๗,๒๙๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๑๓ น.ส.กมลวรรณ
จันทะวงค์

รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครอง
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคลากรปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี

๕๗๑

๑๗,๒๙๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

๑๔ นายสุรศักดิ์
ศรีวเิ ศษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

๕๗๘

๑๗,๒๙๐

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๑๕ น.ส.สุพาภรณ์
ทาจิตต์

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายหอสมุด
สานักวิทยบริการ

๔๕๖

๑๗,๒๙๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

มติที่ประชุม

รับทราบ

เงินรายได้
๑๑ น.ส.กฤตติญารัตน์
สมวงศ์

๔.๓ บุคลากรลาออกจากราชการ
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้
ลาออกจากราชการ จานวน ๓ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรั พยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
๑. นางสาวธนวรรณ สาถิยะบูรณะพงศ์ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อกลับภูมิลาเนา
๒. นางสาวอณิษฐา ค่อมบุญ ตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
๓. นางสาวชัญญา กุลไธสง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๔ ประกาศ...

-๘๔.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอสรุปสาระสาคัญเพื่อทราบ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีการกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
(๒) มีการระบุสานักพิมพ์ห รือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารที่มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่
พิ จ ารณาคุ ณ ภาพบทความที่ ค รอบคลุ ม สาขาวิ ช าหรื อ กลุ่ ม สาขาวิ ช าตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทา
วารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มีบทคั ดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓
แล้วให้จัดทาเป็นประกาศ และแจ้ง ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
ข้อ ๕ กาหนดระยะเวลาในการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ กรณีที่ไม่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับ
ใช้ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการแจ้งเวียนประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ให้คณะ/หน่วยงานได้
รับทราบแล้ว พร้อมทั้งให้แจ้งข้อมูลวารสารทางวิ ชาการที่คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปแล้ว และไม่มีชื่อ
วารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด มายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อจะได้
จัดทาประกาศ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายอมรับวารสารดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ ต่อไป
/เอกสาร…

-๙เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
สาเนาหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๒๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่องประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องด้วยคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบกาหนด
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
ครั้งที่
๑/๒๕๕๗

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

เวลา
สถานที่ประชุม
๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ จาก เดือนมกราคม ๒๕๕๗ มาเป็น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนใน
/สถาบันอุดมศึกษา…

-๑๐สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ
อาจให้รับราชการเพื่อทาหน้าสอนหรือวิจัยต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้
การดาเนินการพิจารณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนด
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยื่นความประสงค์เพื่อขออนุมัติขยายเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนถึงอายุหกสิบห้าปีบริบรู ณ์ จานวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์กิตติ
วงส์พิเชษฐ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ คุณวุฒิการศึกษา PH.D (Agronomy
Seed Technology) จาก The Univesity of Mississippi State, Mississippi State, อเมริกา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้ง
๘/๒๕๕๖ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กาหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาต่อเวลาราชการ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ ต่อไป
เพื่อให้การพิจารณาต่อเวลาราชการให้กับ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเมินต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ สรุปข้อมูลประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย์กิตติ วงส์พิเชษฐ
เอกสารหมายเลข ๒ แบบแสดงความจานงในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(แบบ ก.พ.อ. ๑)
เอกสารหมายเลข ๓ แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๒)
เอกสารหมายเลข ๔ เหตุผล ความจาเป็น ภาระงานและดัชนีชี้วัดในการต่อเวลาราชการ ๖๕ ปีบริบูรณ์
เอกสารหมายเลข ๕ แผนอัตรากาลังความต้องการของสายผู้สอนระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของ
คณะเกษตรศาสตร์
เอกสารหมายเลข ๖ ใบรับรองแพทย์
เอกสารหมายเลข ๗ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเมินต่อไป
ทั้งนี้ มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลการคิดภาระงานของคณะเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม
/๕.๒ ขออนุมัติ...

-๑๑๕.๒ ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีพิเศษ
ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวสุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Computer Science
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๐ เป็นต้นมา ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์
บทความทางวิชาการในวารสารนานาชาติและรอเวลาขึ้นสอบจบ (Final Defense) ซึ่งคณะพิจารณาแล้วว่าการกลับเข้า
ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวจะเป็นผลดีกับภาควิชาสัตวศาสตร์ และจะได้มอบหมายภาระงานสอนให้บุคคลดังกล่าวใน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ ต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๘ กาหนดว่า “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ หากไม่สามารถไปศึกษาหรือศึกษาให้สาเร็จได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อกลับ
เข้าปฏิบัติราชการทันที และให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับจนถึงอธิการบดี” ซึง่ ระเบียบดังกล่าวบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐานประกอบการ
ยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
หนังสือคณะเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๒๕๐๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราว่างมีเงิน
และเปิดสอบแข่งขันบุคคล
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิจารณา
แล้ว เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มีกรอบอัตรากาลังตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ยังไม่ได้
/ดาเนินการ...

-๑๒ดาเนิ นการสรรหาบุคคล จึงมีมติอนุ มัติให้ สั บเปลี่ ยนกรอบอัตรากาลัง โดยนากรอบอัตรากาลั งตาแหน่งนักวิช าการ
คอมพิว เตอร์มาเปิ ดสอบแข่งขันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่ วนกรอบอัตรากาลั งตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว ไป
ปฏิบัติการ ให้นาไปดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แทน
บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาขอเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ดังนี้
ครั้งที่

มติ

เหตุผล

หมายเหตุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖

เห็นชอบให้เกลี่ยอัตรากาลัง โดย
เปลี่ยนตาแหน่ง
จ า ก ต า แ ห น่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เป็ น ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการเงิ น
และบัญชีปฏิบัติการ

เนื่ อ งจากคณะวิ ทยาศาสตร์ มี ก าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ บ บ ร ว ม ศู น ย์
ดาเนินการในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งงานคลังและ
พัสดุ โดยมีอัตรากาลัง ๔ อัตราดังนี้
ข้ า ราชการ ๒ อั ต รา พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ๑ อัตราและ
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ๑ อั ต รา (ลู ก จ้ า ง
ชั่ ว คราวลาออก) จึ ง ขอเปลี่ ย น
ตาแหน่งดังกล่าวเพื่อทดแทนอัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้เพียงพอใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า น เ งิ น
งบ ป ร ะ ม าณ แ ผ่ นดิ น เ งิ นนอก
งบประมาณ และเงินบริการวิชาการ
ตามภารกิจของคณะ
เพื่ อเตรีย มความพร้ อมและรองรั บ
การจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพ
บังคับและวิชาชีพเลือกของหลักสูตร
ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โดยจะเริ่ ม เปิ ด การเรี ย นการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

รายละเอียดภาระงานและหน้าที่
ปรากฎตามแบบรายการขอ
เ ป ลี่ ย น ป ร ะ เ ภ ท ต า แ ห น่ ง
เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ต า แ ห น่ ง ก ร ณี
ตาแหน่งว่างมีเงิน

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ใ ช้ ก ร อ บ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
อัตรากาลังประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗
จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
เ ป็ น ต า แ ห น่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

รายละเอียดภาระงานและหน้าที่
ปรากฎตามแบบรายการขอ
เ ป ลี่ ย น ป ร ะ เ ภ ท ต า แ ห น่ ง
เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ต า แ ห น่ ง ก ร ณี
ตาแหน่งว่างมีเงิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
จาก ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ประเภททั่วไป
จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน
๓. ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
/ข้อกฎหมาย...

-๑๓ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “กรณีเปลี่ยน
ตาแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วเสนอ
ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๒๘๒๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง
ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๔๒๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๖ เรื่องส่งแบบรายงานการขอเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๔ การบริหารอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ว่างลงจากการ

เกษียณอายุราชการ
ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่างลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จานวน
๒ ราย คือ นายทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๑๔๒ และนายเกรียงศักดิ์
ขุนไชย ตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๑๓๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติดาเนินการดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๑๔๒
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกบุคคลมาดารงตาแหน่งอาจารย์ และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “คุณวุฒิ
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” เป็น “คุณวุฒิปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” เนื่องจากจานวนนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ ดังนี้
ข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
ปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจาภาควิชา

จานวน (คน)
๖๑๓
๓๖๘
๗๖
๑๘

หมายเหตุ
ยังไม่แยกภาควิชา
แยกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลาศึกษา ๒ คน

จึงทาให้สัดส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ ไม่เพียงพอตามอัตราส่วนที่สภาวิศวกรกาหนด
(๑:๒๐) ทั้งนี้ อาจารย์ประจาภาควิชาต้องรับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
/ทั้งของ...

-๑๔ทั้งของภาควิชาและคณะ จึงทาให้มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการบรรจุอัตรากาลังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
๑) ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๑๔๒ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๒) ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” เป็น “ปริญญา
โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” และตัดโอนตาแหน่งไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๓) ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่ง ประเภท
วิชาการ
๒. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๑๓๗
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภท
วิช าการ คุ ณวุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เอก สาขาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า ด้ า นไฟฟ้า ก าลั ง สั ง กั ดภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนออขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๕๓๙๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๔๓๙๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๕ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปลี่ยนตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยและเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
เห็นชอบให้สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม คืนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งเลขที่
๒๒ (ว่างมีเงิน) เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ในการบริหารงานในภาพรวม ซึ่งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประสงค์ขอ
ใช้กรอบอัตราดังกล่ าวเพื่อรั บโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคืนอัตราพนักงานมหาวิทยาลั ยเงิน
งบประมาณ ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๘ ให้กับสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้ง ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติให้คณะศิล ปประยุกต์และการออกแบบ พิจารณาใช้กรอบอัตรา
ข้าราชการ ตาแหน่งเลขที่ ๔๐๗ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทาให้ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ คงว่างอยู่
/เนื่องจาก...

-๑๕เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดาเนินการดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ จาหน่ายพลังงานให้ใช้
เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๓,๕๓๐ กิโล
โวลด์ แอมแปร์ ขึ้น ไป ต้องมีผู้ รับ ผิดชอบด้านพลังงานประจาอาคารควบคุมตามจานวน และคุณสมบัติที่กาหนดใน
กระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กาหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมจัดส่งรายงาน
การจัดการพลังงานของอาคารควบคุมส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ดังนั้น ส านั กงานบริห ารกายภาพและสิ่งแวดล้ อม จึงขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งกรอบอัตรา
ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ จาก ตาแหน่งช่างเทคนิค ชานาญงาน เป็นตาแหน่งวิศวกร เพื่อรับผิดชอบด้านการจัดการอนุรักษ์
พลังงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๕๐)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
จาก ประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิค ระดับชานาญงาน
เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งวิศวกร ระดับปฏิบัติการ
๓. ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่งวิศวกร
ปฏิบัติการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “กรณีเปลี่ยน
ตาแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วเสนอ
ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๖/๔๖๐๖
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งและเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เนื่องจากมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประสงค์จะใช้อัตราตาแหน่งเลขที่ ๒๒ ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติขอถอนเรื่อง
/๕.๖ ขออนุมัติ...

-๑๖๕.๖ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อเปิดคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ด้วย นายนวิทย์ เอมเอก พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้คณะบริหารศาสตร์
ตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๖๗ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ในการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตาแหน่งเลขที่ดังกล่าว จาก “คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้าน
บริหารธุรกิจ” เป็น “คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอก ด้านบริหารธุรกิจ” เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และเปิดคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะ
บริหารศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก“ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ” เป็น “ปริญญา
โท หรือเอก ด้านบริหารธุรกิจ”
๒. ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่ง ประเภท
วิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก “ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ” เป็น “ปริญญา
โท หรือเอก ด้านบริหารธุรกิจ”
๒. ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนออขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะบริหารศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๗๕๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสอบคัดเลือกและเปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๗ การจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ ราย คือ
พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนเดือนละ ๑๘,๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ นั้น
/คณะนิติศาสตร์...

-๑๗คณะนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคคลดังกล่าวแล้ว ผลการประเมินเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจาคณะ
นิติศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้จ้าง พ.ต.ท. กิตติวัฒน์
ฉัตรศรีโพธิ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตาแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์ โดยมีเหตุผลและความจาเป็นรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติจ้าง พ.ต.ท. กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน
เดือนละ ๑๘,๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยใช้เงินรายได้คณะนิติศาสตร์
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ การจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างหรือข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ
๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้รับอนุมัติตาแหน่งและค่าจ้าง และทาสัญญาจ้าง คราวละ ๑ ปี
แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี
ข้อ ๖ หน่วยงานใดประสงค์จะจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นพนักงานให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ การให้ความเห็นชอบการจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๕ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงาน
๑) จ้างเพื่อดารงตาแหน่งบริหาร หรือทาหน้าที่สอนและหรือวิจัย ตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย
๒) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัย
๓) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือมีทักษะ
ความชานาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
๔) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
๕) สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ ๖๕ ปี โดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนด
ข้อ ๖ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิจารณาดังต่อไปนี้
๖.๑) พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
เงินเดือนหรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือ
ออกจากงานหรือตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาหนด
เป็นรายๆไป
/๖.๒) ค่าตอบแทน…

-๑๘๖.๒) ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งบริหาร วิชาการ และค่าตอบแทน
อื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง กรณีตาแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๘/๖๖๐๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๘ การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษจากผลการประเมินฯ และค่าธรรมเนียม
วีซ่าและใบอนุญาตทางานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศ จะรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้
ชื่อประชาคมอาเซียน (Asian Community : AC) เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเจริญมั่นคงของประชากร
ทรัพยากร และเศรษฐกิจ เป็นไปโดยสะดวกขึ้น ส่งผลให้เกิดการย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน เกิด
การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านการศึกษาและการวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงมีความสาคัญในการสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษาขั้นสูง และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสาหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นสมาคม ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้บัณฑิตไทยมีทักษะ
ด้านภาษาที่ดีและพร้อมสาหรับใช้ในการทางานกับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทย
ตลอดจนการไปทางานยังประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษาของบัณฑิตไทยให้ทันกับการเป็น
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกซึ่งจาเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างกัน
ลูกจ้ างชั่ว คราวชาวต่างประเทศ จึงถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่ ว นส าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ กับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศในการสร้างผลงานทาง
วิชาการหรืองานวิจัยให้มีมากขึ้น รวมถึงการดึงดูดคนเก่งเข้ามาเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็ นชอบให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทางานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ และที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติ
เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ โดยใช้เงิน
รายได้คณะศิลปศาสตร์ และให้นาเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษราย
เดือน เงินเพิ่มพิเศษจากผลการประเมินฯ และค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทางานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
/ข้อมูลประกอบ...

-๑๙ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
เพื่อนามาใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ลาดับที่
รายการ
๑ - เงินเพิ่ม พิเศษ ปรับจากการจ่ายโบนัส ประจาปี
(๒๐,๗๘๐/๑๒)
- เงินเพิ่มพิเศษ
รวมเงินเพิ่มพิเศษต่อเดือน
๒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินปีงบประมาณละ
๕,๐๐๐ บาท
รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ต่อปีงบประมาณ
๓ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพิ่มเติมจาก ข้อ (๑) สาหรับการ
จ้ า งในรอบปี ถั ด ไป โดยจ่ า ยครั้ ง เดี ย วหลั ง การ
ประเมิ น แล้ ว เสร็ จ พิ จ ารณาจากผลคะแนน
ประเมินต่อสัญญาจ้าง ดังนี้
ต่ากว่า ๘๐ คะแนน
๘๐ – ๘๕ คะแนน
๘๖ – ๙๐ คะแนน
๙๑ – ๙๕ คะแนน
๙๖ – ๑๐๐ คะแนน
วิธีการจ่าย : จ่ายตามผลการประเมินในแต่ละรอบ
โดยพิจารณาจากผลคะแนนประเมินต่อสัญญาจ้าง
ในรอบการประเมิ น และผลงานอื่ น ๆ เช่ น วิ จั ย
บทความ นวัตกรรม ทั้งนี้ จ่ายเป็นเงินก้อนเดียว
ไม่นารวมเป็นค่าจ้าง

อายุงานน้อยกว่า ๓ ปี
๑,๗๔๐

อายุงาน ๓ ปีขึ้นไป
๑,๗๔๐

๑,๗๔๐

๓,๐๐๐
๔,๗๔๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง
ร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง
ร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง
ร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง

ร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง
ร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง
ร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง
ร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง

เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การประเมินลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
พิจารณาต่อไป

เห็นชอบ โดยให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
/๕.๙ การจ่าย...

-๒๐๕.๙ การจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสังกัดคณะศิลปศาสตร์
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือน
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๔ และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยพิจารณากรณีการปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๔ นั้น
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้ งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวัน ที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้สัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ต่อมา กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๘๘๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง การปรั บ บัญชีโ ครงสร้ างอัตราค่าจ้างลู กจ้างชาวต่างประเทศผู้ มีสั ญญาจ้าง แจ้งให้คณะ/หน่ว ยงานตรวจสอบ
รายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และแจ้งขออนุมัติปรับ
ค่าจ้างมายัง กองการจ้างหน้าที่ เพื่อดาเนินการออกคาสั่งจ้าง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งหนังสือขออนุมัติปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ต่างประเทศเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ และลู กจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศเงินงบประมาณแผ่ นดิน ตามหนังสือที่ ศธ
๐๕๒๙.๙.๑/๗๗๗๓ และ ๗๗๗๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ได้ทาหนังสือขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
ปรับค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๑๔๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๕๕ กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ คณะศิลปศาสตร์ยืนยันการใช้เงินรายได้
สมทบส่วนที่เกินจากอัตราค่าจ้า งเงินงบประมาณ ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศเงินงบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๖ ราย สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราค่าจ้างเดิมเดือนละ ๑๙,๗๙๐ บาท อัตราค่าจ้างใหม่เดือนละ
๒๐,๗๘๐ บาท ส่วนที่เกิน ๙๙๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๒๘๐ บาท ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๗๖๑ ลงวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ได้ยืนยันการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายส่วนที่เกิน
จากอัตราค่าจ้างเดิม และขอเสนอให้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
วัน ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ กองแผนงานได้ จั ดประชุ ม ร่ว มกับ คณบดี / ผู้ บ ริห ารของคณะ/
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาเกลี่ยงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
วัน ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กองแผนงานได้ ท าหนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๓๖๕ ลงวั น ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งมติที่ประชุมพิจารณาเกลี่ยงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดสรรให้
คณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติม จานวน ๗๑,๒๘๐ สาหรับอัตราจ้างสูงกว่ากรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และจัดสรรเพิ่มเติม
จานวน ๘๒๑,๐๔๐ บาท เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มี
สัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อให้การปรับค่าจ้างลูกจ้างชาว
/ต่างประเทศ...

-๒๑ต่างประเทศสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ทั้งที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และจ้างด้วยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนราย
เดือนของบุ คลากรภาครั ฐ โดยปรั บ เพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ มีผ ลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และหนังสื อ
กระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติจ่ายค่าจ้าง
ตกเบิกส่วนที่เพิ่มขึ้นเดือนละ ๙๙๐ บาทให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จานวน ๑๑ ราย โดยใช้เงินรายได้คณะ
ศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิก
ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ที่จะได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิก โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนั งสื อกระทรวงการคลั งที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับบัญ ชี
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๘๘๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง
๔. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๗๗๗๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
๕. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๗๗๗๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศเงินงบประมาณแผ่นดิน
๖. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๑๔๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับ
การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
๗. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๗๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘. หนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๒๗๗๙ ลงวั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๕๕ เรื่ อ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวชาว
ต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๙. ขอแจ้งมติที่ประชุมพิจารณาเกลี่ยงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
ให้หารือสานักงานกฎหมายและนิติการ ว่าจะสามารถดาเนินการจ่ายได้หรือไม่ และนาเสนอ
คณะกรรการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
/๕.๑๐ กาหนด…

-๒๒๕.๑๐ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นทุกวัน
อังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงกาหนดการประชุมประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สาม
ของเดือน ดังนี้
ครั้งที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

วัน เดือน ปี
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การกาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่ สานักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการมอบอานาจการกาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจาก
เงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว ให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากาหนดตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้
กาหนดได้ไม่เกินจานวนลูกจ้างชั่วคราวประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การมอบอานาจการ
กาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ได้มีมติรับทราบ และขอให้กองแผนงาน นาเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณากาหนดตาแหน่ ง และ/หรือ ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และต่อมาในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมได้มีมติมอบให้คณะกรรมการฝ่ายวางแผนเป็นผู้
พิจารณาแทน แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมต่อไป
/และต่อมา...

-๒๓และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติมอบคณะกรรมการฝ่ายวางแผนเสนอแนวทางการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว มาที่กองแผนงาน และในการประชุมชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้มีมติให้จัดสรรงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว โดยยึดแนวทางการจัดสรรตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กล่าวคือ อนุมัติสาหรับกรอบอัตราเดิม ระยะเวลาในการจ้างอนุมัติเท่าเดิม และพิจารณาจากภาระงานและเหตุผลความ
จาเป็นในการจ้าง พร้อมทั้งต้องได้รับยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เกษียณอายุอายุราชการโดยมีแบบตอบรับ ดังนั้น เพื่อให้
การบริ หารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก หมวดค่าจ้างชั่วคราว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานได้เชิญคณะ/วิทยาลัย/สานัก เพื่อประชุมหารือแนวทางจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้
จัดสรรกรอบอัตรากาลังจานวน ๓๘ อัตราให้กบั คณะ/วิทยาลัย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐,๗๔๑,๘๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ด
แสนสี่หมื่นหนึ่งพันแหร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๖
รั ก ษาการในต าแหน่ง ผู้ อ านวยการกองแผนงาน จึ ง เรี ย นเสนอที่ ประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบการพิจารณากรอบลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้กับคณะ/วิทยาลัย
เอกสารประกอบการพิจารณา
- แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ/วิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปลี่ยนเงื่อนไขการ
บรรจุและเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๖ อนุมัติให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ รองศาสตราจารย์วินิจ
พรมอารักษ์ ตาแหน่งเลขที่ ๔๐๗ ไปสังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเป็น
“ปริญญาโท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ” เพื่อให้รับโอน นายดนัย นิลสกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มาแทนตาแหน่งที่ว่าง นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฎบุรีรัมย์ ไม่สามารถให้โอนบุคคลดังกล่าวได้ เนื่องจากขาดแคลน
อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมและบุคคลดังกล่าวเป็นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาสาขาวิชา
เนื่องจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จะเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังนี้
/๑. ขอยุบเลิก...

-๒๔๑. ขอยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๔๐๗ อัตรา
เดิมของ รองศาสตราจารย์วินิจ พรมอารักษ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งวิชาการ
๒. ขออนุ มัติ เปลี่ ยนเงื่อ นไขการบรรจุ จาก “ปริญญาโท สาขาออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ” เป็ น
“ปริญญาตรีและโท สาขาสถาปัตยกรรม” สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
๓. ขออนุ มัติเปิ ดรับสมัค รสอบแข่งขันบุค คลเป็น พนักงานมหาวิท ยาลั ยเพื่ อดารงตาแหน่ ง
วิชาการ คุณวุฒิปริ ญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง โดยคุณวุฒิปริญญาตรีต้องส าเร็จ
การศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์เท่านั้น จานวน ๑ อัตรา
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนออขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๒๘๖๖ ลงวันที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
เพื่อเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๙๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ระดับตาแหน่งและเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
๓. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่ ศธ ๐๕๔๕.๑(๑)/๑๘๔๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง
การโอนข้าราชการ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๖.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการ กรณีมีคนครอง

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ ย นต าแหน่ ง นายผดุ ง กิ จ แสวง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน ประเภททั่วไป ตาแหน่งเลขที่ ๔๔๔ อัตราเดือนละ
๒๔,๗๕๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความชานาญเหมาะสมใน
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง จึงเสนอขอเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งจากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โดยยุบ
อัตราเดิม และไม่ขอรับอัตราใหม่ทดแทน
/ข้อกฎหมาย...

-๒๕ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๒) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัด
โอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๔ ที่แนบท้ายประกาศ และเสนอต่อ
ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการภายในเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้
ส่วนราชการภายในอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจาส่วนราชการภายในให้ความ
เห็นชอบ จานวน ๑ คน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จานวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่ วนราชการภายในปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการ
กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ งกรรมการที่มี อ งค์ ป ระกอบตามที่ ก าหนดได้ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ พิ จ ารณา
มอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการประเมินบุคลและผลงาน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากรณีมีคนครอง จาก
ประเภททั่วไป เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ราย นายผดุง กิจแสวง
จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน เป็น ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ หากได้รับการเปลี่ยนตาแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
โดยจะได้รับอัตราเดือนละ ๒๔,๔๕๐.-บาท
หากที่ประชุมเห็นชอบหน่วยงานจะต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานให้
แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๕๕๑๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่องขอส่งเอกสารแบบรายการขอเปลี่ยนตาแหน่งและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๖.๔ ขออนุมัติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
ด้วยนางนัยนา บัวเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
/ในการนี้...

-๒๖ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของกองแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับภาระงาน กองแผนงาน จึงขออนุมัติยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ใน
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักเกณฑ์ กม. ตามหนังสือ ที่ สร.ทม. ๐๒๐๒/ว ๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๙ เรื่อง หลักสูตรและ
วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ข้อ ๑๓ “บัญชีสอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตาแหน่ง
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
ข้อ ๑๖ วรรคสอง “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี ยกเว้นหน่วยงานมี
เหตุผลและตามความจาเป็นประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันใหม่ ให้หน่วยงานขอยกเลิกการขึ้นบัญชีต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ที่ ๐๕๒๙.๕/๙๓๑ ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทดแทนอัตราที่ลาออกจากราชการ โดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดิน และขอยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม ให้กองแผนงานเสนอเหตุผลและความจาเป็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
พิจารณาในคราวหน้า
/๖.๕ การดาเนินการ...

-๒๗๖.๕ การดาเนินการของกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็น
กองทุนในการพัฒนาด้านการศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ ได้มีการจัดสรรเพื่อ
เป็นทุนการศึกษาสาหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็นจานวน ๕ ทุนการศึกษาๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐
บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา แบ่งออกเป็น สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๓ ทุนการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน ๑ ทุนการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน ๑ ทุนการศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อดาเนินการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. รั บ สมัค รบุ คลากรสายวิ ช าการ เพื่อ รั บ ทุน การศึ กษากองทุ นพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. ประชุมพิจารณาเอกสารใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
กองทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้
๔.๑ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๑) นายอภินันท์ ศรีศิริ
คณะนิติศาสตร์
(๒) นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์
คณะรัฐศาสตร์
(๓) นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม
คณะบริหารศาสตร์
๔.๒ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(๑) นางลักษณีย์ บุญขาว
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
๔.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(๑) นางพรทิพย์ ทาบทอง
คณะวิทยาศาสตร์
โดยในขณะนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่มีสถานศึกษา
ต่อแล้ว มีจานวน ๓ ราย คือ นายอภินันท์ ศรีศิริ ปัจจุบันกาลังศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม ปัจจุบันกาลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จัดการโลจีสติกส์ คณะโลจีสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนางลักษณีย์ บุญขาว ได้รับใบตอบรับการเข้าศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ ได้รับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ฑ.ศ. ๒๕๕๖
/มติที่ประชุม…

-๒๘มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

