รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสายเพชร อักโข
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
๘. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายธนาตย์ เดโชชัยพร
๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๑. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์
และการสาธารณสุข
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์
และการออกแบบ
๑๔. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๑๕. (แทน)ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
และเครือข่าย
๑๖. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายตะวันฉาย โพธิ์หอม
๒. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๓. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๔. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
๕. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ
สาหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ...
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้นาเสนอพิจารณาการปรับค่าจ้างแรกบรรจุสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อให้เทียบเคียงกับอัตราแรกบรรจุของข้าราชการและลูกจ้างประจา ที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังกาหนด ไว้ ณ วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งขอความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงาน ที่มี
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดพิจารณา และแจ้งที่ประชุมบริหารงานบุคคลครั้งต่อไปพิจารณา
คณะ/หน่วยงาน ได้แจ้งเห็นชอบตามหลักการ และกองการเจ้าหน้าที่นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้
ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามอัตราแรกบรรจุ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ทั้งนี้มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุสาหรับลูกจ้าง
ชั่วคราว เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคราวถัดไป (ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖) เพื่อเสนอ
ร่างประกาศฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น
บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการจัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุสาหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ... เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา และนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุสาหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ... ทั้งนี้ หากที่
ประชุมเห็นชอบ จะได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศใช้ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
/เอกสารประกอบการประชุม...

-๓เอกสารประกอบการประชุม
ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ
สาหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุสาหรับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. .... และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งนางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฎ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๖ อนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนชื่อตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งพยาบาล
ชานาญการพิเศษ จานวน ๒ รายคือนางสุฬดี กิตติวรเวช อัตราเงินเดือน ๔๒,๙๘๐.-บาท และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฎ
อัตราเงินเดือน ๔๓,๗๑๐.-บาท เป็นตาแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็น
การเปลี่ยนประเภทและชื่อตาแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จะต้องได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของประเภท
นั้น ดังนั้น ทั้งสองรายจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้น ๓๙,๖๓๐.-บาท เป็นอัตราเงินเดือนที่ต่ากว่าที่ได้รับก่อนการเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง
ดังนั้ น ทั้ง ๒ รายจึงเสนอขอความอนุเคราะห์ ให้ กองการเจ้า หน้าที่ หารือ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง โดยไม่ต้องลดเงินเดือนโดยมีเหตุผล
ดังนี้
๑. วิช าชีพพยาบาลเป็นสาขาวิช าชีพขาดแคลนทั้งในด้านผู้ สอนและผู้ปฏิบัติงาน และตาม
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีส าขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กาหนด
คุณสมบัติอาจารย์ประจานอกจากคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว อาจารย์ยังต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่ต่า
กว่า ๒ ปี มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น ๑ ที่ไม่หมดอายุ รวมถึงการกาหนดอัตราส่วน อาจารย์ :
นักศึกษา ไม่มากกว่า ๑:๘ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล นอกจากนี้ยังต้องนิเทศนักศึกษาด้านบริการ โดยฝึกปฏิบัติ
ตามแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
๒. การเปลี่ ยนต าแหน่ งโดยไม่ ต้ องลดเงิ นเดื อนนี้ มี กรณี ตั วอย่ างตามหนั งสื อส านั กงาน ก.พ.ที่
๑๐๐๖.๒/๒๕๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอเรื่องให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้ว ตาม
หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ ปัจจุบันทั้งสองรายยังคงดารงตาแหน่งพยาบาลชานาญการพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ในระหว่างนี้จึงรอผล
การพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจะได้แจ้งคณะพยาบาลศาสตร์
ต่อไป
/ข้อกฎหมาย...

-๔ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่ องมาตรฐานการเปลี่ ยนตาแหน่ง การเปลี่ ยนระดั บตาแหน่ง และการตั ดโอน
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่

๑ มกราคม ๒๕๕๗
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้มีการปรับอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา และการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลัง
จึงอาศัยอานาจตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้
กาหนดบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจา บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจา และ
กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า – ขั้นสูงของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สาหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ดาเนินการปรับอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจา ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ไปแล้ว ส่วนการปรับอัตราค่าจ้าง ณ วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจาแล้วมีผู้อยู่ในเกณฑ์การได้รับการปรับอัตรา
จ้าง จานวน ๘๔ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัย ณ ๑ มกราคม
๒๕๕๗ ดังนี้
๑. กองการเจ้าหน้าที่ จัดส่งข้อมูลการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้คณะ/สานัก
ตรวจสอบข้อมูล ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒. คณะ/สานัก ส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการจัดทาคาสั่งต่อไปภายใน
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
๓. กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจา ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. บัญชีอัตราขั้นต่าของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
๓. ข้อมูลลูกจ้างประจาที่อยู่ในการเกณฑ์การได้รับปรับอัตราค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๓ การเปลี่ยนสายงาน...

-๕๔.๓ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง)/กลุ่มงาน/ การเลื่อนระดับชั้นงาน
ตามที่ ก.พ. ได้กาหนดการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจาระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจาแนกตาแหน่งลูกจ้างประจาเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ๒) กลุ่มงานสนับสนุน
๓) กลุ่มงานช่าง และ ๔) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจาไปดารงตาแหน่งใหม่
กรณีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน และได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ให้
คณะ/หน่วยงานดาเนินการแล้ว นั้น
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบร้อยแล้ว รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมทราบ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับชั้นงาน
จานวน ๑ ราย ดังนี้
ลาดับ
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งเดิม

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สถิติและคอมพิวเตอร์
๑ นายอภัยวรรณ สุระพร พนักงานห้องทดลอง

มติที่ประชุม

ระดับ

ขั้น

๑

๑๕,๔๔๐

ตาแหน่งใหม่ ระดับ

พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ

๓

ขั้น

ตั้งแต่วันที่

๑๕,๖๑๐ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

รับทราบ
๔.๔ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางสาวกาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ข้าราชการตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒. นายเมชฌ สอดส่องกฤษ ข้าราชการตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓. นางสาวอัญชลี สาเภา ข้าราชการตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๔. นายศักดิ์ศรี สุภาษร พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๕. นางเมรีรัตน์ มั่นวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
/มติที่ประชุม...

-๖มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. … นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าว เพื่อให้แนวทางการ
ดาเนินงานมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยประเด็นสาคัญที่ปรับปรุงแก้ไขจะเป็นส่วนของการปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง การมอบอานาจการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ
เอกสารประกอบการประชุม
๑. (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารปรั บ วุ ฒิ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
๒. เปรียบเทียบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และที่เสนอ
ปรับแก้ไข
๓. (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารปรั บ วุ ฒิ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เสนอปรับแก้ไข
มติที่ประชุม
ให้ แ ก้ ไ ขตามความเห็ น ของคณะกรรมการ และเห็ น ชอบร่ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖

/๕.๒ ขออนุมัติ...

-๗๕.๒ ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยสาหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
ตามที่สานักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองและอัตราเงินเดือนที่
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (หนังสือ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) สานักงาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงแจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ว่า ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
มี มติ ให้ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษาสามารถรั บเงิ นเดื อนตามอั ตราเงิ นเดื อนของ ผู้ ได้ รั บปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กาหนดได้โดยอนุโลม (หนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙(๒)/ว ๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖) โดยงบประมาณสาหรับการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการใช้จากเงินเหลือจากของส่วน
ราชการก่อน หากไม่พอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง ส่วนการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้แต่ละส่วนราชการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
เพื่อให้การปรับอัตราอัตราเงินเดือนชดเชยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๗ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลประมาณการงบประมาณที่ตอ้ ง
ใช้ในการปรับเงินเดือนชดเชยสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อใช้ในการปรับเงินเงินเดือนชดเชยสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ไว้แล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุและปรับอัตราเงินเดือนชดเชยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๙๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓. ประมาณการงบประมาณที่ใช้สาหรับปรับอัตราเงินเดือนชดเชยของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๓ การจัดทาคาขอกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ จานวน ๕๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ได้เสนอขอกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มายังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
/ดังนั้น…

-๘ดังนั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทา
หน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ได้เห็นควรกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่ม
ใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศมีศักยภาพและเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเห็นควรให้ดาเนินการกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งระบบ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความจาเป็น
และความเหมาะสม หากเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ ขอให้จั ดทาคาขอกาหนดกรอบ
อัตรากาลังเพิ่มใหม่ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สถานภาพอัตรากาลังในปัจจุบัน
แนวโน้มการรับนักศึกษา จานวนอาจารย์ จานวนหลักสูตร และตารางสอนที่ได้รับการรับรองจากศูนย์บริการการศึกษา
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตารางสอนของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทา
แผนเพื่อขอกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลตาม
รายการที่กาหนด ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และขยายระยะเวลาเป็น
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้ทาการวิเคราะห์และกลั่นกรองการ
ขอกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ และนาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ที่ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนต้องได้รับการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่จึงขอเสนอข้อมูลของคณะและ
หน่วยงานเพื่อขอกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ แยกเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๑. ขออนุมัติในหลักการในการนาส่งข้อมูลการขอกาหนดกรอบอัตรากาลังสายวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๑ ตามที่คณะ/หน่วยงานนาเสนอ
๒. ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย พิจารณากรอบ
อัตรากาลังสายสนับสนุน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ที่ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน แทนคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และนาส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
๓. หากคณะ/หน่วยงานใดประสงค์จะขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลกรอบอัตรากาลัง ให้จัดส่งกอง
การเจ้าหน้าที่ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐ ก าหนดให้ ส ภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก าหนดกรอบของต าแหน่ ง อั น ดั บ เงิ น เดื อ นของต าแหน่ ง และจ านวนข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง โดยให้มีการกาหนดคราวละสี่ปี และต้องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด และต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด และมาตรา ๑๔ (๕) ได้กาหนดให้ ก.พ.อ. มีอานาจหน้าที่
กาหนดกรอบอัตรากาลังและอัตราส่วนสู งสุดของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
สถาบัน
/เอกสารประกอบ...

-๙เอกสารประกอบการประชุม
๑. ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๒. ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๔ ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศกรณีพิเศษ
ด้วย คณะรัฐศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวขวัญณภิส รัชตะวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากเดิมคณะได้อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษานอกเวลาราชการไปก่อน เพราะจานวนอาจารย์ประจา
ของคณะที่ลาศึกษาเต็มเวลาเกินอัตราร้อยละ ๒๐ ตามที่ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนด ซึ่งต้นปี ๒๕๕๗ จะมีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศรายงาน
ตัวกลับมาปฏิบัติงาน จานวน ๑ ราย
ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าว ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เดิมคณะรัฐศาสตร์มีอัตรากาลังสายวิชาการทั้งหมด จานวน ๓๑ คน สามารถอนุมัติให้ลา
ศึกษาภายในประเทศได้ไม่เกิน ๗ คน ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศไปแล้ว ๙ คน โดยเป็นการอนุมัติให้ลา
ศึกษาศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ๒ คน ปัจจุบันมีอัตรากาลังว่าง ๒ อัตรา คงเหลืออัตรากาลังสายวิชาการปฏิบัติงานจริง
๒๐ คน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๐ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณาถึงอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐
ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ที่ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้
อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป”
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๔๘ มีมติกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน มหาวิทยาลัย ไว้
ดังนี้
/- กรณีขออนุมัติ…

-๑๐- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการโดยไม่ต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
หนังสือคณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๕๐๓๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติให้
พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๕ ขออนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ด้วยนายฐิติพล ภักดีวานิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ได้ยื่นหนังสือขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อทางาน
วิจัยเรื่อง “The Roles of China and the US for the Development of the Greater Mekong Sub-region and
also for the Strengthening of ASEAN” ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
๑. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการครั้งนี้เป็นการไปปฏิบัติการวิจัย ตาม
ข้อ ๔ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. นายฐิติพล ภักดีวานิช เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติครั้งแรก ไม่เกิน
๑๒ เดือน ตามความในข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ โดยให้แจ้งนายฐิติพล ภักดีวานิช ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา จานวน ๒ รายการ ได้แก่
๑. Proposed Research Project
๒. ปฏิทินการทางาน
แต่เนื่องจากการขออนุมัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ (๔) จึงต้องนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ
/หลักการ...

-๑๑หลักการ/หลักแนวคิด
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏว่าการขออนุมัติดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ ๗ (๔) ที่กาหนดไว้ว่า “ต้องอยู่
ในจานวนไม่เกินร้อยละสิบของจานวนคณาจารย์ประจาของคณะหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิจารณา
และจานวนดังกล่าวให้นับรวมอยู่ในจานวนโควตาของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศฯ”
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการของ นายฐิติพล ภักดีวานิช กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในข้อ ๗ (๔)
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติลา
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
๓. เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๕๑๔๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอแจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
๕. ข้อมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ กรณี
นายฐิติพล ภักดีวานิช
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๖ (ลับ) ขออนุมัติแก้ไขผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
มติที่ประชุม
ลักษณ์อักษร

เห็นชอบตามเหตุผลที่คณะศิลปศาสตร์เสนอ ทั้งนี้ ให้คณะแจ้งผู้รับการประเมินเป็นลาย

๕.๗ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีคนครอง ราย
นายธนศิลป์ ทองไทยและขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนตาแหน่ง นายธนศิลป์ ทองไทย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเลขที่ ๒๙๓ อัตราเดือนละ ๒๒,๐๐๐.-บาท สังกัด
สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์
/ได้มอบหมาย...

-๑๒ได้มอบหมายให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบันโดยได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่างเต็มศักยภาพในภาระงานบุคคลมาด้วยดี ดังนั้น เพื่อให้
ตรงตามมาตรฐานตาแหน่ งและความก้าวหน้าในสายงาน ดังนั้น จึงขอเปลี่ ยนตาแหน่งบุคคลดังกล่าว โดยใช้กรอบ
อัตรากาลังอัตราใหม่ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และขอยุบเลิกตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนตาแหน่ง นายธนศิลป์ ทองไทย จากตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เป็นตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ โดยยุบตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และไม่ขอรับอัตราใหม่เพื่อมา
ทดแทนอัตราเดิมที่ถูกเปลี่ยนไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กรณีมีคนครอง ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ราย นายธนศิลป์ ทองไทย
จาก ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้ อ ๖ (๒) กรณีต าแหน่ งที่ มีค นครอง (๒.๒.๒) แห่ งประกาศมหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัด
โอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๒ ที่แนบท้ายประกาศ และเสนอต่อ
ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
เมื่ อ ก.บ.บ.พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ ว นราชการภายในเสนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้
ส่วนราชการภายในอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจาส่วนราชการภายในให้ความ
เห็นชอบ จานวน ๑ คน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จานวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในปฏิบัติ
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”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๖๔๒๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติ
/๕.๘ การเปลี่ยน...

-๑๓๕.๘ การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนตาแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดการ
ดาเนินการ ดังนี้
ลาดับการดาเนินการขอเปลี่ยนตาแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี
ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี
การดาเนินการ
๑ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ นายประจักษ์ จันทร์ตรี ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
อัตรา ๒๒,๖๙๐.-บาท ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘
ชานาญการ ต่องานบริหารงานบุคคลของคณะ
๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติยืมกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ (ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ต่อกองการเจ้าหน้าที่
๓ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน
นายประจักษ์ จันทร์ตรี ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงานพิเศษ
๔ ๒๓ พฤศจิกายน
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓
เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มีกรอบอัตรากาลังว่างมีเงินของตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
หากคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งให้ส่งเหตุผลความจาเป็นให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรอบสาหรับการเปลี่ยนตาแหน่งเพิ่มเติม
๕ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเหตุผลและความจาเป็นในการขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอยืมกรอบตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ จานวน ๑ อัตราจาก
สานักวิทยบริการ เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งนายประจักษ์ จันทร์ตรี
๖ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ สานักวิทยบริการ ให้ความอนุเคราะห์ยืมกรอบอัตรากาลัง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๓
๗ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓
๑.เห็นชอบเหตุผลและความจาเป็นในการกาหนดตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
๒.เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ
พิจารณาเปลี่ยนตาแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
๓.สาหรับกรอบอัตรากาลังในการเปลี่ยนตาแหน่ง ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
นาเสนอข้อมูลของอัตรากาลังที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณาจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์

-๑๔ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี
๘ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
๙

๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

๑๐ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
๑๑ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔
๑๒ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๓ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
๑๕ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕
๑๖ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๖ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕
๑๗ ๓ พฤษภาคม
๒๕๕๕

การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่ง
มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี
คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงานเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่ง
มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี ฉบับที่ ๒
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
ให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อแจ้ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี
ว่าหากประสงค์ขอเปลี่ยนตาแหน่งให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่ง
ตามที่คณะกรรมการกาหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกาหนดบุคคล
ดังกล่าวไม่ส่งเอกสารประกอบการประเมิน ให้คณะทาหนังสือขอยุติเรื่องต่อ
มหาวิทยาลัย และนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรกาหนดแนวปฏิบัติและระยะเวลาใน
การดาเนินการให้ชัดเจน
คณะวิทยาศาสตร์
แจ้งให้นายประจักษ์ จันทร์ตรี ส่งผลงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันนี้เป็นต้นไป หาก
ล่วงเลยถือว่ายุติเรื่อง
นายประจักษ์ จันทร์ตรี จัดส่งเอกสารและผลงานเพื่อขอเปลี่ยนตาแหน่ง
งานบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจเอกสารปรากฏว่าเป็นเอกสารที่เคยเสนอ
ขอรับการประเมินเพื่อพิจารณามาแล้ว จึงขอให้บุคคลดังกล่าว ส่งเอกสารและผลงาน
ตามภาระงานตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ หาก
พ้นกาหนดจะถือว่ายุติเรื่อง
นายประจักษ์ จันทร์ตรี แจ้งยืนยันเอกสารและผลงานเดิมต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โดยให้เหตุผล “ ผู้ขอรับการประเมินยังไม่ได้ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาในตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชานาญงานพิเศษ ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ของตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
(มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง) จึงขอเสนอเอกสารและผลงานเดิมต่อคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่ง แจ้งส่งเอกสารและ
ผลงาน นายประจักษ์ จันทร์ตรี ต่อกรรมการประเมิน
นายประจักษ์ จันทร์ตรี ส่งเอกสารและผลงานเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการประเมิน

-๑๕ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี
๑๘ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๕

การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งส่งผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วให้บุคคลดังกล่าวเปลี่ยนตาแหน่งเป็น
นักวิทยาศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่ได้หารือผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและคณะ
จากส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๖ โดยค าแนะน าแนวทางการ
ดาเนินงานใน ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเดิ ม (ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลเดิ ม )
เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
๑. ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
๒. ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนขั้นสูงกว่าเดิมตามระดับตาแหน่ง
๓. ปรับเข้าสู่ระบบการจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) วันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๓ ดารงตาแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเดือนตาม
ระบบการบริหารงานบุคคลเดิม
แนวทางที่ ๒ เนื่องจากวันที่ยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ขอกาหนดกรอบ
ของตาแหน่ง และจากการดาเนินงานพบว่า ก.บ.บ.ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติ
๑. เห็นชอบเหตุผลและความจาเป็นในการกาหนดตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
๒. เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อพิจารณา
เปลี่ ย นต าแหน่ ง นายประจั ก ษ์ จั น ทร์ ต รี จากต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาศาสตร์ ๘ ระดั บ ๘ ช านาญการ เป็ น
นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ชานาญการ
๓. สาหรับกรอบอัตรากาลังในการเปลี่ยนตาแหน่ง ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่
น าเสนอข้อ มูล ของอัต รากาลั งที่ ยั งไม่ได้ด าเนินการให้ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลเพื่อพิ จารณาจัด สรรให้ คณะ
วิทยาศาสตร์
ดังนั้ น อาจต้องใช้ห ลั กเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ ย น
ตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ หากเปลี่ยนตาแหน่งจะกระทบกับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง บุคลากรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ดารงตาแหน่งในระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภท
นั้นๆ ดังนั้น
๑. จะต้องดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
๒. อัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ (ไม่เกิน ๒๔,๔๕๐
บาท) ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้รับอัตราเงินเดือน ๒๙,๘๔๐ บาท
๓. ไม่ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
/รองอธิการบดี…

-๑๖รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน กรณี รายนายประจักษ์ จันทร์ตรี หรือ
๒. หารือ สกอ. ถึงแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
มติที่ประชุม
เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เห็นชอบให้ดาเนินการตามแนวทางที่ ๑ ทั้งนี้
ให้ กองการเจ้าหน้าที่ หารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยลาดับเหตุการณ์ ชี้แจงสาเหตุของ
ความล่าช้าของการกาหนดกรอบอัตรากาลัง และการดาเนินการได้ หาก สกอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าดาเนินการได้
มหาวิทยาลัยจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่หาก สกอ. พิจารณาแล้วไม่ได้สามารถดาเนินการได้ให้
สอบถามเจ้าตัวว่าประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่
๕.๙ ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายพิชิต โสภากันต์
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งนายพิชิต
โสภากันต์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๓ สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เป็นตาแหน่งอาจารย์ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งบุคคลดังกล่าว
โดยให้ประเมินผลการสอนเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาโดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ รายงานผลการประเมินบุคคลและผลการสอนบุคคลดังกล่าว โดยที่
ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน มีมติมอบหมายให้ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สังเกตการณ์สอนและประเมินผลการสอน ดังนี้
ประเมิน
วัน เดือนปี
รายวิชา
ได้คะแนน
ครั้งที่
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
๑
๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๑๐๔ ๒๗๕
ได้ ๔.๒๗
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
๒
๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๑๐๖ ๒๐๘
ได้ ๔.๔๐
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ๒

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
/ในการนี้...

-๑๗ในการนี้ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ นายพิชิต โสภากันต์ เปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน ประเภท
ทั่วไป เป็นตาแหน่งอาจารย์ ประเภทวิชาการ ในสังกัดเดิม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี
มีคนครอง ประเภททั่วไป ราย นายพิชิต โสภากันต์
จาก ตาแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน เป็น ตาแหน่งอาจารย์
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้ อ ๖ (๒) กรณีต าแหน่ งที่ มีค นครอง (๒.๒.๑) แห่ งประกาศมหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัด
โอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการภายในเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลการสอนต่ออธิการบดี โดยมีองค์ประกอบดังนี้ หัวหน้าส่วนราชการภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจานวน ๑ คน บุคลากรตาแหน่งวิชาการที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจานวน ๑ คน และให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กรณีที่ไม่
สามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ป ระกอบตามที่กาหนดได้ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้ พิจารณามอบหมายบุคคลตามความ
เหมาะสม
ให้คณะกรรมการประเมินผลบุคคลและผลการสอนมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลการสอนเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา แล้วรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจา
ส่วนราชการภายใน
ให้ ส่ ว นราชการภายในรายงานผลการประเมิ น บุ ค คลและผลการสอน พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายในต่อ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๖๔๒๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ เรื่องขอส่งผลการประเมินบุคคลและผลการสอน เฉพาะราย นายพิชิต โสภากันต์
มติที่ประชุม

อนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติ

๕.๑๐ การกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเรื่องการขอกาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นหลังเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลใหม่ รายชื่อปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
/ข้อมูลประกอบ…

-๑๘ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ.กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาให้คาปรึกษาและแนะนาใน
การดาเนินการในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธนาวุฒิ โชติรัตนเพชร ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และนายเกียรติศักดิ์ ฤทธิศักดิกูล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ มาให้คาปรึกษาและแนะนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้
กรณีหลังเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลใหม่
เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งหน่วยงาน
ได้รับเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการหลังประกาศ ก.พ.อ.มีผลใช้บังคับ ดังนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.โดยให้ดาเนินการดังนี้
ก. ข้าราชการที่ยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ.(วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๓) แต่ก่อนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ให้ดาเนินการดังนี้
๑. ให้ ก.บ.บ.เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งชานาญการ และระดับ
ชานาญการพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วัน ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่เปลี่ ยนแปลงระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่ ม
ลักษณะงาน)
เนื่องจากตาแหน่งระดับควบ (ระดับ ๓-๖) ในระบบบริหารงานบุคคลเดิมเทียบได้กับระดับ
ชานาญการในระบบบริหารงานบุคคลใหม่และในระบบบริหารงานบุคคลเดิม ก.ม.มิได้กาหนดให้มีการกาหนดกรอบของ
ตาแหน่ง (หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑(ข) และ (ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๙) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น : ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งแล้ว ยังต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งด้วย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป) ส่วนระดับชานาญการพิเศษ ซึ่งตาแหน่งระดับชานาญการในระบบบริหารงานบุคคล
เดิม (ระดับ ๗-๘)เทียบได้กับระดับชานาญการพิเศษในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ และในระบบริหารงานบุคคลเดิม ก.ม.
ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ มี ค วามจ าเป็ น ตามลั ก ษณะงานของหน่ ว ยงานที่ จ ะมี ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปช านาญการ,
นักวิชาการพัสดุชานาญการ, นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ไว้ในหน่วยงานแล้ว
๒. การวิเคราะห์ค่างานของผู้ยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่ง
หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติระดับตาแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลเดิมเพื่อรองรับการ
ดาเนินการเป็นการเฉพาะสาหรับข้าราชการทั้ง ๘ ราย ดังนั้นจึงมิต้องมีการประเมินค่างานของผู้ยื่นขอกาหนดอีก
๓. การประเมินบุคคลและผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เนื่องจากหน่วยงานรับเรื่องหลังประกาศ ก.พ.อ.มีผลใช้บังคับ ดังนั้น การประเมินบุคคลและ
ผลงานของข้าราชการ ทั้ง ๘ รายจึงต้องเป็นไปตามองค์ประกอบในการประเมินของประกาศ ก.พ.อ.
ทั้งนี้ มีส่ วนที่ข้าราชการทั้ง ๘ รายดาเนินการ/มีข้อมูลอยู่แล้ว และส่วนที่จะต้องดาเนินการ
เพิ่มเติม ดังนี้

-๑๙ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
๑.ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
- ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
หน่วยงานได้ประเมินไว้แล้ว
๒.ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการ
- ข้าราชการทั้ง ๘ รายได้ยื่นผลงานตามที่ ก.บ.บ.
กาหนดครบถ้วนแล้ว
- ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)

จะต้องดาเนินการเพิ่มเติม
๑.ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
- ข้าราชการทั้ง ๘ รายจะต้องเข้ารับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(Reader)

๔. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.และบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
ข. ข้าราชการที่ยื่นเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ.(วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๓) และหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. การกาหนดระดับตาแหน่ง
ให้ ก.บ.บ.เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งชานาญการ เนื่องจาก
ตาแหน่งระดับควบในระบบบริหารงานบุคคลเดิมเทียบได้กับระดับชานาญการในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ และใน
ระบบบริหารงานบุคคลเดิม ก.ม.มิได้กาหนดให้มีการกาหนดกรอบของตาแหน่ง
๒. วันอนุมัติระดับตาแหน่ง
เพื่อมิให้กระทบต่อวันเข้าสู่ตาแหน่งของผู้เสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งให้ ก.บ.บ.เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติระดับตาแหน่งย้อนหลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่
เปลี่ยนแปลงระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน)
๓. การประเมินค่างาน และประเมินบุคคลและผลงาน
เนื่องจากหน่วยงานรับเรื่องหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัยประกาศใช้ ดังนั้น การประเมิน
บุคคลและผลงานของข้าราชการ ทั้ง ๓ รายจึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย
๔. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
ทั้ง ๒ กรณี ดังนี้
กรณีข้าราชการที่ยื่นเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ.(วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๓)
๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติระดับตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน)
๒. การประเมินบุคคลและผลงาน เนื่องจากหน่วยงานรับเรื่องหลังประกาศ ก.พ.อ.มีผลใช้
บังคับ จึงต้องเป็นไปตามองค์ประกอบในการประเมินของประกาศ ก.พ.อ.
/๓. การแต่งตั้ง...

-๒๐๓. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.และบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้ว ย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
กรณีข้าราชการที่ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกาหนดกรอบระดับชานาญการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ (เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน)
๒. การประเมินบุคคลและผลงาน และการแต่งตั้งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชายเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
๒๕๕๕
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑(ข) และ (ค) แห่งกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๙) ขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๙๖๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ เรื่องการกาหนด
ความจาเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน
๓. รายชื่อข้าราชการที่ยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งหลังประกาศ ก.พ.อ. แต่ก่อนข้อบังคับมหาวิทยาลัย
และกรณีหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นควรต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเห็นชอบให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติกรอบอัตรากาลัง ทั้งนี้ ให้หารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเด็นมีผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นก่อนการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง ว่าสามารถดาเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมก่อนมีการเข้าสู่ระบบแท่งได้
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
๕.๑๑ การกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
มติประชุม

มีมติให้ถอนเรื่อง และให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
/๕.๑๒ ขออนุมัติ...

-๒๑๕.๑๒ ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนตาแหน่งเพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีให้ย้ายและตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษสุดา
จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ไปสังกัดสานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
มีมติดังนี้
๑. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ ๔๙๗ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ไปสังกัด
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
๒. การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคล
ในอนาคต ขอให้ขอกองแผนงานจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทดแทนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ไปพลางก่อน
เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ ประสงค์ขอรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทดแทน
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ขอความอนุเคราะห์สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอตัดโอนอัตราข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ (ว่างมีเงิน) เพื่อให้กับคณะเภสัชศาสตร์
และบัดนี้ สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องที่ให้ตัดโอนอัตราดังกล่าวไปสังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
พิจารณาแล้วขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอเปลี่ยน
ประเภท และชื่อตาแหน่งจากประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติ ดังนี้
๑. ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งช่าง
เทคนิคชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ ไปสังกัดสานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์
๒. ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
๓. ขออนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
จาก ประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน
เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนออขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
๒. ตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “กรณี
เปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วเสนอ ก.บ.บ.เพื่อ
พิจารณา”
/๓. หนังสือ …

-๒๒๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ “การรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ดาเนินการได้เฉพาะกรณีตาแหน่งที่ว่างลงโดยเหตุอื่น (มิใช่กรณีเกษียณอายุราชการ) โดยให้เร่ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น กรณีที่มีเหตุ ผลความจาเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถดาเนินการได้ทัน
ภายใน ๓๐ กันยายนของแต่ละปี ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคมของแต่ละปี”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะเภสัชศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๑/๑๔๐๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องเรื่อง
ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนตาแหน่งเพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. ตัดโอนตาแหน่งและเงินเดือนข้าราชการ เลขที่ ๒๒ ไปสังกัดสานักงานเลขานุการ คณะ

เภสัชศาสตร์
๒. ยุบตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ ๒๒ ราย นายการันต์ ชูรัตน์
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. อนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
จาก ประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน
เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นให้กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบไปยัง กองแผนงาน ว่ามี
งบประมาณเพียงพอ กรณียุบข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๕.๑๓ การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๖ อนุมัติให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งเลขที่ ๔๗ (อัตรา
ว่างมีเงิน) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น ตาแหน่งอาจารย์ โดยมีเงื่อนไขการบรรจุ “คุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล”
และเปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีตาแหน่งทางวิชาการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโท
สมญา ภู น ะยา พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ สั ง กั ด ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และรายงานตั ว ต่ อ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ จากตาแหน่งอาจารย์ เป็น
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
พิจารณาแล้วมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ หารือแนวทางการดาเนินการกรณีดังกล่าวข้างต้นว่าจะต้องเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุหรือไม่ เนื่องจากเป็นตาแหน่งประเภทเดียวกัน แล้วนาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง
/ข้อมูลประกอบ…

-๒๓ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ผลการหารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หารือผู้อานวยการสานักส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยวาจา
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
: หากกาหนดการบรรจุและแต่งตัง้ ไว้ใน
ข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการได้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
ม.๖๕/๑ การกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน....ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ : ยังมิได้กาหนดผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
ม.๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รบั การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตาม
มาตรา ๑๘ หรือตาแหน่งอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่
ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได้
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ : กาหนดไว้แล้ว

๒. ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๔ : (๒) ก.บ.บ. มีอานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ระบบการจ้าง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน .....สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔/๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตาแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จานวน ๑ อัตรา
- กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีตาแหน่งทางวิชาการคณะอาจจะพิจารณาเป็นคะแนนพิเศษ
๔. ประวัติการรับราชการ นายสมญา ภูนะยา คุณวุฒิปริญญาตรี-เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตั้งแต่
๑ พ.ย.๒๕๔๔

ตาแหน่ง
อาจารย์

๓ ก.พ.๒๕๔๖

อาจารย์

๑ ก.ค.๒๕๔๖

อาจารย์

หมายเหตุ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาศึกษาต่อในประเทศ

-๒๔ตั้งแต่
๑ มิ.ย.๒๕๔๗
๔ ธ.ค.๒๕๕๑
๑ พ.ค.๒๕๕๓
๑ มิ.ย.๒๕๕๕
ถึงปัจจุบัน

ตาแหน่ง
หมายเหตุ
อาจารย์
กลับเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวิชาการ
(คส.ม.อบ.ที่ ๕๔๗/๒๕๕๒ ลว.๓๐ ก.ค.๒๕๕๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาออกไปบรรจุที่มหาวิทยาลัยสยาม ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(คส.ม.อบ.ที่ ๑๒๘๑/๒๕๕๓ ลว. ๗ ก.ย.๒๕๕๕)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติบรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโทสมญา ภูนะยา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ผู้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่รายงานตัวที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นการเฉพาะราย
๒. ขอความเห็นชอบ ให้คณะ วิทยาลัย ที่มีตาแหน่งวิชาการว่าง ให้ระบุในประกาศรับสมัคร
คัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคล โดยให้ระบุเป็นตาแหน่งวิชาการเพื่อการรับสมัครผู้ที่มีตาแหน่งวิชาการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๔
เอกสารประกอบการประชุม
- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๕๔/๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งอาจารย์
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง และเนื่องจากปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งเดิม ภาระงานเดิม จึงเห็นชอบให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
๕.๑๔ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเพื่อเปิดคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตามที่ นางสาวอารีย์ เรืองสุขสุด พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่ง
เลขที่ ๔๑๑ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖ นั้นและคณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
/ในการดังกล่าว...

-๒๕ในการดังกล่าว ที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ มีมติเห็ นชอบให้ เปลี่ ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตาแหน่งเลขที่ดังกล่ าว จาก “คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขา
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL” เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก“คุณวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ วรรณคดี
อังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL”เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่งอาจารย์
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๗ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จาก“คุณวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ ป ระยุ กต์ TEFL หรื อ TESOL”เป็น “ปริญญาโทหรือเอก สาขาวิช าภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ TEFL หรือ TESOL หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่งอาจารย์ โดยจะดาเนินการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และเริ่มปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๑๕๐๐๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุและขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งอาจารย์ สาขา
ภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๑๕ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและขออนุมัติเปิดคัดเลือกบุคคลเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งเลขที่
๑๗๘ สังกัดกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไปสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเป็น “ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์” นั้น เนื่องจากปัจจุบันสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มี
/อาจารย์...

-๒๖อาจารย์ประจาสาขานี้ จานวน ๙ คน ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน แต่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ยาง มีอาจารย์ประจาเพียง ๔ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเพื่อรองรับแผนการเปิดรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางและการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๘ สังกัดภาควิชาเคมี
จาก “ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์”เป็น “ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง” และขออนุมัติเปิดคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตาแหน่ง อาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๘ สังกัดภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จาก ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ เป็น ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. ขออนุ มัติเปิ ดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลื อกเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย ตาแหน่งอาจารย์
ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๘ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๗ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขออนุมัติ
ต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๑๖๔๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งเลขที่ ๑๗๘ (อัตราว่าง)
มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และการคัดเลือกให้ดาเนินการตามมติ ก.บ.บ. ๖/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้อนุมัติหลักการในการให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเป็นการภายใน
เพื่อเปลี่ยนหมวดเงินจากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ โดยให้คณะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเองไป
พลางก่อน และให้ กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ต่อไป
๕.๑๖ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ...
ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ และให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ๓ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
/ในการดังกล่าว…

-๒๗ในการดังกล่ าว กองการเจ้าหน้ าที่ ได้ ให้ คณะ/หน่ว ยงานแจ้ง ข้อมูล วารสารทางวิช าการที่
คณาจารย์ ได้เผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ และไม่มี รายชื่อวารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กาหนด ซึ่งกองการ
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการจากคณะ/หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีวารสารทางวิชาการที่ ไม่มี
รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ทั้งหมด ๘ รายชื่อ ดังนี้
๑. Asian Journal of Food and Agro-Industry
๒. Journal of Water Resource and Protection
๓. Phytopharmacology
๔. The Asian Fisheries Science Journal
๕. US-China Foreign Language
๖. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
๗. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังนั้น เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามประกาศที่ ก.พ.อ. กาหนด กอง
การเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้างต้น ซึ่งจะได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. .......
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. –ร่าง-ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. .......
๓. รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ที่ได้รับข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ
/มติที่ประชุม...

-๒๘มติที่ประชุม
ขอให้คณะสารวจรายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ
แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ การส่งรายชื่อของคณะ/สานัก/วิทยาลัย เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายโครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย
ระหว่าง ๘ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอ ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้หน่วยงานส่งรายชื่อ
ผู้แทนของคณะ/สานัก/วิทยาลัย เพื่อร่วมเป็นคณะทางานนักสร้างสุของค์กรและจะดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง นักสร้าง
สุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑. รายชื่อนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๒. หน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายชื่อนักสร้างสุของค์กร
๒.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒.๓ สานักวิทยบริการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ...
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ดังนี้
๑. พิจารณาว่าจะให้ทุนแก่บุคลากรประเภทใดบ้าง หากให้เฉพาะสายวิชาการ ให้แก้ไขคานิยาม
“บุคลากร”
๒. ให้แก้ไขข้อ ๑๓ จาก “ปี” เป็น “ปีการศึกษา”
/๓. การให้ทุนการศึกษา…

-๒๙๓. การให้ทุนการศึกษา จะครอบคลุมถึงการให้ทุนวิจัยด้วยหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้ตัด
ข้อความออก และหากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประสงค์จะให้ทุนวิจัยด้วยให้กาหนดเป็นอีกหมวดให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไข จะให้ทุนครอบคลุมการวิจัยด้วยหรือไม่
ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
แพทย์ ห ญิง ชลลดา บุษ ยรั ต น์ จึง เสนอคณะกรรมการงานบริ ห ารบุ คคล พิ จารณา(ร่า ง)
ประกาศมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อง หลั กเกณฑ์การให้ ทุนพัฒ นาบุคลากรของวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุข พ.ศ.................
เอกสารประกอบการประชุม
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พ.ศ.................
มติที่ประชุม
ให้แก้ไขและเพิ่มเติม กรณีการให้ทุนว่าหากงบประมาณไม่มีอาจไม่ให้ทุนต่อ การขยายเวลา
ลาศึกษาต่อควรเป็น ๑ ภาคการศึกษา การให้เงินเดือนระหว่างลาศึกษา จะให้นานเท่าไหร่ หรือให้ตามระยะเวลา
ตามหลักสูตร หรือให้ตามหลักเกณฑ์การลาศึกษา การชดใช้ทุน เบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา และนาเสนอในคราวต่อไป
๖.๓ การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งที่ประชุมทราบการปรับอัตราเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการดังกล่าว อันเป็น
ผลมาจากการแก้ไขคาสั่งเพิ่มเงินเดือนในแต่ละรอบ โดยอาจารย์ส่วนใหญ่ได้ปรับใช้ฐานในการคานวณจากระดับล่างเป็น
ระดับบน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ฐานการคานวณระดับล่างเดิมเช่น จึงทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยบางราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากร
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๓๐-

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑/๒๕๕๗

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

