รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายธรรมวิมล สุขเสริม
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นายฐิติเดช ลือตระกูล
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
๑๐. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
๑๑. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นางรัตนา เล็กสมบูรณ์
และการสาธารณสุข
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์
และการออกแบบ
๑๔. (แทน) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
และเครือข่าย
๑๕. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๑๖. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์
๓. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
๔. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๕. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๖. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๗. นายณัฐพล สายโสม

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

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

-๒เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอานาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑)/
๒๐๐๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หารือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า การพิ จารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามมาตรา
๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จะมอบให้
อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ทาการแทนได้หรือไม่ อย่างไร นั้น
บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง
อานาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗
ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๖/๔๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีถึง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีความเห็นประเด็นหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธาน จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
ประธาน สภาอาจารย์ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑
ซึ่งเป็นความเห็นของประธานสภาอาจารย์ ดังนี้
“ประธานสภาอาจารย์ ให้ความเห็นว่าการใช้สูตรการคานวณจาก สกอ. หนังสือที่ ศธ
๐๕๐๙(๕).๖/ว ๑๕๘๓ เรื่องการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ มาคานวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยอาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารงบประมาณในอนาคต เช่นการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง และเงินประกันสังคม เป็นต้น”
ภายหลังแก้ไขแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓...

-๓ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุดปัจจุบัน จะ
ครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และกองการเจ้าหน้าที่ ได้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อแจ้งให้แต่ละคณะเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวน ๓ รายชื่อ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้คณะเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จานวนไม่เกิน ๓ รายชื่อ และส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ ส่งรายชื่อตามบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. ให้คณะด้วย นั้น
บัดนี้ คณะต่างๆ ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนดแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่ละคณะเสนอ ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ
(ตามลาดับ)
๑. ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์
๒. ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
๓. ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
๑. ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
๒. ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ
๓. ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
๑. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
๒. ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
๓. ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
๑. ศ.เสนาะ ติเยาว์
๒. ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
๓. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
๑. ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค
๒. ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
๓. ศ.ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
๑. ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส
๒. ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
๓. ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
๑. ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
๒. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
๓. ศ.ดร.อุดม ทุมโฆษิต
๔. ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
๑. ศ.ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี
๒. ศ.อรศิริ ปาณินท์
๓. ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

หมายเหตุ
กรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการชุดปัจจุบัน

กรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการชุดปัจจุบัน

-๔คณะ/วิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ
(ตามลาดับ)
๑. ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

๒. ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต
๓. ศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑. ศ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา
๒. ศ.ดร.บุญเจือ ธรณินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
๑. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
๒. ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล
๓. ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

หมายเหตุ
ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กาหนด
กรรมการชุดปัจจุบัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๒. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องแก้ไข
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๘/๒๕๕๓
๓. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแทนตาแหน่งว่าง
๔. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาบทามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่
คณะต่างๆ เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

คณะ/วิทยาลัย
๑. คณะวิทยาศาสตร์
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. คณะเกษตรศาสตร์
๔. คณะบริหารศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์
ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

หมายเหตุ
กรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการชุดปัจจุบัน

-๕คณะ/วิทยาลัย
๕. คณะศิลปศาสตร์
๖. คณะนิติศาสตร์
๗. คณะรัฐศาสตร์
๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๙. คณะเภสัชศาสตร์
๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
ศ.อรศิริ ปาณินท์
ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต
ศ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา

หมายเหตุ
กรรมการชุดปัจจุบัน
กรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

หมายเหตุ

กรรมการชุดปัจจุบัน

สารอง
คณะ/วิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์

กรณี คณะเกษตรศาสตร์ หาก ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ไม่ตอบรับการทาบทาม
ให้ทาบทามตามลาดับที่คณะเกษตรศาสตร์นาเสนอไว้แล้ว
๓.๒ การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีบรรจุใน
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ รายงานการดาเนินการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติรับทราบหลักการ หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้นาเสนอ และมีความเห็นร่วมกันว่า ไม่ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะ/หน่วยงานได้รับทราบหลักเกณฑ์และ
วิธีการคานวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้ว
นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานต่อ ก.บ.บ. กรณีการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ ที่เสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเยียวยาปรับเพิ่ม
เงินเดือนตามคุณวุฒิและแก้ไขเงินเดือนของ นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ ในวันที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก
เช่นเดียวกับการปรับเพิ่ม เงินเดือนตามคุณวุฒิและแก้ไขเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ในช่วงเวลา
เดียวกัน และพิจารณาปรับให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ รายอื่นๆ ด้วย ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติให้ตรวจสอบกลุ่มที่บรรจุระหว่าง วันที่ ๑ มกราคม –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จานวน ๔๙ คน ว่าจะสามารถดาเนินการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามข้อ ๖ บทเฉพาะกาล แห่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่ อง การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ และนาเสนอ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งต่อไปนั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรายงานการดาเนินการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จานวน ๔๙ คน ดังนี้
/๑. กองการเจ้าหน้าที่…

-๖๑. กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการปรับอัตราเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่
บรรจุระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามข้อ ๖ ของบทเฉพาะกาล แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่
กาหนดไว้ว่า “กรณีมหาวิทยาลัยมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
ค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๕ ให้ มหาวิ ทยาลั ย ดาเนิ น การปรั บ เงินเดือนให้ กับพนั ก งานมหาวิทยาลั ยที่บรรจุและแต่งตั้ง ให้ เป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน”
ที่มาของบทเฉพาะกาลดังกล่าว คือ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอเพื่อพิจารณาการกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นฐานใน
การคานวณ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะดังนี้
๑) บันทึกรายละเอียดถึงเหตุผลประกอบในการที่ประกาศฯ ดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ เป็ น ต้ น ไปนั้ น เป็ น ผลมาจากการจั ด สรรงบประมาณจากส านั ก
งบประมาณ เพื่อการปรับอัตราแรกบรรจุนั้น ได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยงบประมาณที่ไ ด้ รับ นั้ นจะครอบคลุ ม ตั้ง แต่วั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่ ง
สานักงาน ก.พ. ได้บังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่
ก.พ.รับรองใหม่นี้
๒) เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลให้เหมาะสมกับระยะเวลาการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ดาเนินการเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล และเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ในการนี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และ
นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. การดาเนินงานปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบบัญชีเงินเดือน การปรับเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา) และการปรับเงินกรณีมีวุฒิเพิ่มขึ้น ภายหลังการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา) ระหว่าง
ข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสรุปมีดังนี้
การดาเนินการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ก่อนการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา) ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
๑. บั ญ ชี เ งิ น เดื อ น ปรั บอัตราเงิน เดือนข้าราชการ ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลั ย โดยนาบัญชี
ที่ ใ ช้ ใ น ช่ ว ง ปี ณ ๑ ม.ค. ๕๕ และใช้สาหรับ เงินเดือนข้าราชการมาเป็นฐานในการกาหนด ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๕
การบรรจุ ข้าราชการอัตราใหม่ ๑. บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ ต.ค. ๕๓
(๑ ม.ค. ๕๕ – ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
- อัตราเดิม บรรจุก่อน ๑ ม.ค. ๕๕
๓๐ ธ.ค. ๕๕)
- อัตราใหม่ บรรจุระหว่าง ๑ ม.ค. ๕๕ - ๒ มี.ค. ๕๕
๒. บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ เม.ย. ๕๔
- อัตราเดิม บรรจุก่อน ๓ มี.ค. ๕๕ (ปรับเงินเดือนขึ้น
๕ % ตามมติ ครม. และหากเงินเดือนยังไม่ถึงบัญ ชี
เงินเดือนพนักงานฯ ณ ๓ มี.ค. ๕๕ ให้ปรับให้ถึง)
- อัตราใหม่ บรรจุระหว่าง ๓ มี.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๕

-๗การดาเนินการ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
๓. บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ๑ ม.ค. ๕๕
- อัตราใหม่ บรรจุตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๖
สรุป การกาหนดเงินเดือนสาหรับอัตราบรรจุใหม่
- ข้าราชการกาหนดบัญชีเงินเดือนใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
- มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยใหม่ ตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๕
การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา)
๒. ก า ร ป รั บ เ งิ น ปรับ เงิน เพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ ปรั บ เงิ น เพิ่ ม ตามคุ ณ วุ ฒิ ให้ แ ก่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
เพิ่มตามคุณวุฒิ ข้า ราชการ อั ต ราเดิ ม ที่ บ รรจุ อัตราเดิม ดังนี้
(เยียวยา)
ก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
๑. บรรจุก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
ตามบั ญชี เ งิ น เดื อ นข้ า ราชการ ๒. บรรจุระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๕
ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
(ดาเนินการตามข้อ ๖ ของบทเฉพาะกาลฯ)
(หนังสือเวียน ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ โดยน าบั ญ ชี เ งิ น เดื อ นข้ า ราชการ ณ วั น ที่ ๑ ม.ค. ๕๕
ว ๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๕)
มาเป็นฐานในการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
สรุป
มหาวิทยาลัยมีการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ กลุ่มที่บรรจุ
ใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ ๑ ม.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๕
(ดาเนินการตามข้อ ๖ ของบทเฉพาะกาลฯ)
๓. กรณีมีวุฒิ
ใช้บัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ ณ - ใช้บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ๓ มี.ค. ๕๕
เพิ่มขึ้นภายหลัง ๑ ม.ค. ๕๕
ซึ่งใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ เม.ย. ๕๔ เป็น
การปรับเงิน
กรณีที่ ๑ เงินเดือน ณ วันที่ยื่น ฐานในการกาหนดบัญชีเงินเดือน
เพิ่มตามคุณวุฒิ ปรั บ วุ ฒิ ต่ ากว่ า เงิ น เดื อ นแรก - การปรับวุฒิ หรือเพิ่มวุฒิ ดาเนินการเหมือนข้าราชการ
การเยียวยา
บรรจุ จะได้ รั บ การปรั บ เพิ่ ม สรุป
(ก่อนวันที่
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น ๑. ข้าราชการใช้บัญชีเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
๑ ต.ค. ๕๕)
กรณีที่ ๒ เงินเดือน ณ วันที่ยื่น ๒. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นของ
ข้าราชการ ณ ๑ เม.ย. ๕๔
ปรั บ วุ ฒิ สู ง กว่ า เงิ น เดื อ นแรก
บรรจุ จะได้รั บ การเพิ่มคุณวุฒิ
แต่ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
( ต า ม ห นั ง สื อ เ วี ย น ที่ น ร
๑๐๐๘.๑/ ว ๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๕)
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งมี เ งิ น เดื อ นไม่ สู ง
กว่ า อั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ
กรณีเงิน เดือนสู งกว่าเงินเดือ น
แรกบรรจุจะเป็นการเพิ่มวุฒิแต่
ไม่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน

-๘การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ(เยียวยา) สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินเดือนแรกบรรจุ
โดยใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ ต.ค. ๕๓

๑ ต.ค. ๕๓

๑ ม.ค. ๕๕

เงินเดือนแรกบรรจุ
โดยใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ ๑ เม.ย. ๕๔ x ๑.๔/๑.๓
๓ มี.ค. ๕๕

เงินเดือนแรกบรรจุ
โดยใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ ๑ ม.ค. ๕๕ x ๑.๔/๑.๓
๑ ต.ค. ๕๕

ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สาหรับผู้ที่
ตามข้อ ๖ ในบทเฉพาะกาล
บรรจุก่อน ๑ ม.ค. ๕๕
ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา)ให้ผู้ที่บรรจุระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย.
๒๕๕๕
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ.
แจ้งเวียน (เยียวยา)
ใช้บญ
ั ชีเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ ม.ค. ๕๕ (และดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ. แจ้งเวียน)

การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา) พนักงานมหาวิทยาลัย
๓. ความสาคัญของบทเฉพาะกาล
เนื่องจากการกาหนดเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการมีผล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ในขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยกาหนดเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ใช้ฐานเงินเดือน
ข้ า ราชการ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็ น ฐานในการค านวณ) จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งและส่ ง ผลกระทบต่ อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่บรรจุในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เนื่องจาก
๓.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ใช้บัญชี
เงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ใช้บัญชี
เงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
เพื่อปิดช่องว่างและลดความแตกต่างของเงินเดือนในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง สภา
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดข้อ ๖ บทเฉพาะกาลขึ้น
แต่ในบทเฉพาะกาลกาหนดให้ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา) โดยใช้หลักการและวิธีการ
เดียวกันกับผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เฉพาะผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลา
คุณวุฒิ
เอก
โท
ตรี
บัญชี
เงินเดือน

๑ เม.ย.๕๔ – ๒ มี.ค. ๕๕
วิชาการ
สนับสนุน
๒๐,๕๓๐
๑๕,๑๔๖
๑๓,๖๘๐
๑๒,๓๙๒
๑๑,๑๒๐
เงินเดือนข้าราชการ
ณ ๑ ต.ค. ๕๓ + สวัสดิการ

๓ มี.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๕
วิชาการ
สนับสนุน
๒๓,๘๒๐
๒๒,๑๒๐
๑๗,๖๔๐
๑๖,๓๘๐
๑๒,๘๐๐
๑๑,๘๙๐
เงินเดือนข้าราชการ
ณ ๑ เม.ย. ๕๔ x ๑.๔ /๑.๓

๑ ต.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๖
วิชาการ
สนับสนุน
๒๖,๖๐๐
๒๔,๗๐๐
๒๑,๔๒๐
๑๙,๘๙๐
๑๖,๓๖๐
๑๕,๑๙๐
เงินเดือนข้าราชการ
ณ ๑ ม.ค. ๕๕ x ๑.๔ /๑.๓

/ตัวอย่าง…

-๙ตัวอย่าง การเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก
ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ก่อน การปรับเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิ
(เยียวยา)

หลัง การปรับเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิ
(เยียวยา)
การจัดสรรเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
บุคลากรในแต่ละ
ปีงบประมาณ

ช่วงระยะเวลาการบรรจุ
กลุ่ม ๑
กลุ่ม ๒
กลุ่ม ๓
ธ.ค. ๒๕๕๔ ม.ค. - ก.พ. ๒๕๕๕
มี.ค. - ก.ย. ๒๕๕๕
๒๐,๕๓๐
๒๐,๕๓๐
๒๓,๘๒๐
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๕๔ x
ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๓ x ๑.๖
๑.๔
๓๒,๓๑๐

๓๒,๓๑๐

๓๒,๓๑๐

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ. แจ้ง
(บัญชีเงินเดือนข้าราชการ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ x ๑.๗)

กลุ่ม ๔
ต.ค. ๒๕๕๕
๒๖,๖๐๐
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ x
๑.๔
๓๒,๓๑๐
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ x
๑.๔

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน) ณ วันที่ ๑ ต.ค. ของทุกปี x ๖ %

สรุป จากตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คุณวุฒิ
ปริญญาเอก ตามช่วงระยะเวลาการบรรจุ มีดังนี้
๑) บรรจุภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๔ หรือก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕
เงินเดือน : ปรับจาก ๒๐,๕๓๐ บาท หรืออัตราเงินเดือนเดิม เป็น ๓๒,๓๑๐ บาท
๒) บรรจุช่วงวันที่ ๒ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ (ตามข้อ ๖ ของบทเฉพาะกาล)
เงินเดือน : ปรับจาก ๒๐,๕๓๐ บาท หรือ ๒๓,๘๒๐ บาท เป็น ๓๒,๓๑๐ บาท
หากไม่ได้รับการปรับเพิ่มคุณวุฒิ (เยียวยา) จะได้รับอัตราที่แตกต่างจากผู้บรรจุเดือน ธ.ค.
๕๔ เป็นจานวนมาก และหากปรับเพิ่มคุณวุฒิ (เยียวยา) ควรได้รับอัตราเงินเดือนที่ไม่แตกต่างกัน
๔. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม ได้รับการปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา) ณ วันที่
๑ ม.ค. ๒๕๕๕ และได้รับการปรับวุฒิ ในช่วงวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕
๔.๑ การปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับแจ้งจาก สกอ.
๔.๒ การปรับวุฒิ บั ญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่นามาใช้พิจารณาในการปรับเพิ่ม
เงินเดือนตามวุฒิที่เพิ่มขึ้น ใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ณ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ แต่มหาวิทยาลัยใช้บัญชีเงินเดือน
ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ในการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทั้งอัตราเดิม และอัตราใหม่
/ตัวอย่าง…

-๑๐ตัวอย่าง ราย นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์
การดาเนินงาน
ก่อนปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา)
มีคุณวุฒิ ปริญญาโท
ปรับคุณวุฒิ เป็นปริญญาเอก
หลังการปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา)
มีคุณวุฒิ ปริญญาโท

อัตราเงินเดือน
๑ ม.ค. ๕๕
ก.พ. ๕๕ ๓ มี.ค. ๕๕
๑๙,๗๔๖
๒๐,๕๓๐

- พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
บรรจุอัตราปริญญาเอก ในช่วงวันที่
๒ ม.ค. ๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๕๕

๒๓,๘๒๐

๒๖,๐๑๐

ปรับคุณวุฒิ เป็นปริญญาเอก
กรณี ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (เยียวยา)
โดยใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ
วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕
มีคุณวุฒิ ปริญญาโท
ปรับคุณวุฒิ เป็นปริญญาเอก

หมายเหตุ

๒๖,๐๑๐

๒๖,๐๑๐

๒๖,๐๑๐
๓๒,๐๑๐

๓๒,๐๑๐

๓๒,๐๑๐

๓๒,๐๑๐

บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๕๔
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕

บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕

สรุป ราย นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์
๑. ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ มีคุณวุฒิปริญญาโท ได้รับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิปริญญาโท
๒. ณ วันที่ ๑ ก.พ. ๕๕ มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ ใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๕๔
มากาหนดเป็นอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราบรรจุใหม่ ใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕ ดังนั้น
จึงทาให้เกิดความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนของผู้ที่มีคุณวุฒิเดียวกัน
รองอธิ การบดีฝ่า ยบริหารทรั พยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
พิจารณาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามข้อ ๖ ของบทเฉพาะกาล แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเพิ่มคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับพนักงานที่
บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุในช่วงเวลาดังกล่าว จานวน ๔๙ ราย และได้
ลาออกจากราชการแล้ว จานวน ๔ ราย
/๒. กรณีที่ม.ี ..

-๑๑๒. กรณีที่มีข้อแตกต่างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิเดียวกัน ระหว่างผู้ที่บรรจุใหม่
และผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิ ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๒.๑ บัญชีเงินเดือนของผู้บรรจุใหม่ เป็นบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๕
๒.๒ บัญชีเงินเดือนของผู้ปรับวุฒิ เป็นบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๕๔
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับวุฒิ ในช่วงเวลาดังกล่าว จานวน ๑๑ ราย
การใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการที่มาเป็นฐานในการกาหนดอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ก่อให้เกิดการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแตกต่างกันด้วย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อศึกษาการดาเนินการของมหาวิทยาลัยต่างๆ และ
นาเสนอ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา ประกอบด้วย กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นๆ ตาม
สมควร
๒. พิจารณาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นรายบุคคล
๒.๑ กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จานวน ๔๙ ราย
๒.๒ กรณีภายหลังการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าอาจพิจารณาทบทวนบัญชีเงินเดือนข้าราชการที่นามาใช้เป็นฐานในการกาหนดอัตราเงินเดือนกรณีใช้
ในการปรับวุฒิ
๓.๓ รายงานการตรวจสอบข้อมูลการดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ
กรณี นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ พิจารณารับรองคุณวุฒิปริญญาโทเป็นคุณวุฒิแรกบรรจุเป็นการ
เฉพาะราย กรณี นายทวีศักดิ์ วิยะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขที่ ๑๖๕ อัตราเงินเดือน
๑๐,๘๗๓ บาท สังกัดสานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
เป็นตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ (เทียบได้กับระดับ ๖, ๗-๘ ระบบบริหารงานบุคคลเดิม และระดับชานาญ
การพิเศษ ในระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติให้ถอนเรื่องและให้
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งชานาญ
การของบุคคลดังกล่าวแล้ว ดังนี้
๑. คณะเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
ทางการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร แต่กองการเจ้าหน้าที่ออกคาสั่งบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) และอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี
ดังนั้น บุคคลดังกล่าวจึงเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทอยู่ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง โดยเป็น
คุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิชาการเกษตร
/๒. คุณสมบัติ...

-๑๒๒. คุณสมบัติด้านระยะเวลาของผู้ขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ จะนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามคุณวุฒิ ดังนี้
คุณวุฒิปริญญาตรี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๙ ปี
คุณวุฒิปริญญาโท
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๕ ปี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒ ปี
ทั้งนี้ หากมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในภายหลังจากการบรรจุและแต่งตั้ง จะสามารถนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นในภายหลังได้
๓. เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจน
ว่า บุคคลดังกล่าวจะมีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามประกาศรับสมัครและอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท
ตามคาสั่งการบรรจุและแต่งตั้ง
๔. การรับรองคุณวุฒิที่สูงขึ้นของบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับอัตราเงินเดือน หรือ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น มี ๒ แนวทาง คือ ๑) การปรับวุฒิและเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิ และ ๒) การเพิ่มวุฒิโดย
เงินเดือนคงเดิม
๕. คณะไม่ได้เสนอขอปรับวุฒิหรือเพิ่มวุฒิของบุคคลดังกล่าวภายหลังการบรรจุและแต่งตั้ง
๖. หากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติด้านระยะเวลาตามคุณวุฒิปริญญาตรี จะต้องแจ้งคณะ
เกษตรศาสตร์เพื่อยุติเรื่อง เนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด คือ ๙ ปี แต่หากบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติด้านระยะเวลาตามคุณวุฒิปริญญาโท คือ ๕ ปี จะสามารถดาเนินการประเมินบุคคลและผลงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดต่อไปได้
ดังนั้น เพื่อให้คุณสมบัติด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานตามคุณวุฒิบุคคลดังกล่าว มี
ความชัดเจน กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการแล้ว ตามหนังสือที่
ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการดาเนินการเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งชานาญการ กรณี นายทวีศักดิ์ วิยะชัย ในการนี้ อธิการบดีได้เห็นชอบให้ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะ
เกษตรศาสตร์เสนอขอเพิ่มคุณวุฒิของ นายทวีศักดิ์ วิยะชัย เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการการขอกาหนดตาแหน่งชานาญการของบุคคลดังกล่าวต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ กรณี นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
๒. ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๗/๒๕๔๙) เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
๓. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙๐๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๑๓ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินที่คณะ หน่วยงาน นาเสนอ
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สาหรับการปัดเศษให้แก่ข้าราชการทุก
หน่วยงาน และจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัด
คณะ หน่วยงาน ต่าง ๆ และได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. วงเงิน ๓% ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
- จานวนข้าราชการ
๔๑๖
ราย
- เงินเดือนรวม
๑๓,๔๐๖,๙๙๐.บาท
วงเงิน ๓%
๔๐๒,๒๐๙.๗๐
บาท
๒. เงินที่กันไว้ส่วนกลาง
ใช้ปัดเศษให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกหน่วยงานและจัดสรรให้กับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย รวมจานวน ๖๕ ราย
๓. สรุปวงเงินและผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๗
วงเงิน ๓%
๔๐๒,๒๐๙.๗๐
บาท
ใช้เลื่อนเงินเดือนรวม
๔๐๒,๒๐๘.๕๕
บาท
วงเงินคงเหลือรวม
๑.๑๕
บาท
หมายเหตุ เป็นวงเงินคงเหลือภายหลังจากการแก้ไขผลการเลื่อนเงินเดือนของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดี และอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกคณะ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
- มีคาสั่งให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๗ รอบ
ครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ และได้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล DMS เรียบร้อยแล้ว สาหรับกรณีคณะวิทยาศาสตร์ ภายหลังจากที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขแล้ว กองการเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการแก้ไขการเลื่อน
เงินเดือนโดยผ่านระบบฐานข้อมูล DMS ต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗
/ข้อกฎหมาย…

-๑๔ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗
รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีแรก ณ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมของ
แต่ละหน่ วยงาน โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุนผลิ ตแพทย์เพิ่ มจัดสรรให้ ร้อยละ ๓ ของเงิ นเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน
ร้อยละ ๒.๙๒๕ และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สาหรับการปัดเศษให้แก่พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่
การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
รายการ
จานวนพนักงาน
เงินเดือนรวม
วงเงิน ๓ %

เงินงบประมาณ
๒๗๗ ราย
๘,๒๑๘,๑๒๐ บาท
๒๔๖,๕๔๓.๖๐ บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๔๙๘ ราย
๑๑,๒๑๔,๘๓๘ บาท
๓๓๖,๔๔๕.๑๔ บาท

๒. เงินที่กันไว้ส่วนกลาง
ใช้ปั ดเศษให้ กับ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้ว ยเงินงบประมาณแผ่ นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม จานวน ๒๖ ราย
๓. สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๗
รายการ
วงเงิน ๓ %
ใช้เพิ่มเงินเดือนรวม
งบประมาณเหลือ

เงินงบประมาณ
๒๔๖,๕๔๓.๖๐ บาท
๒๓๕,๑๗๐ บาท
๑๑,๓๗๓.๖๐ บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๓๓๖,๔๔๕.๑๔ บาท
๒๘๙,๑๔๐ บาท
๔๗,๓๐๕.๑๔ บาท
/ดังนั้น...

-๑๕ดังนั้น ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ไม่เกินวงเงิน ๓ %
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีคาสั่งให้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๗ และได้มีการแจ้งผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล
บุคลากร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๗ ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอ โดยให้เลื่อนตามโควตา ๑ ขั้น จานวน ๑๖ ราย นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ๐.๕ ขั้น
จานวน ๙๕ ราย
๑.๑ เลื่อนขั้นปกติ
๐.๕ ขั้น
จานวน ๖๔ ราย
๑.๒ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๒
ของอัตราค่าจ้างที่รับอยู่
จานวน ๓๑ ราย
๒. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ๑ ขั้น
จานวน ๑๖ ราย
๒.๑ เลื่อนขั้นปกติ ๑ ขั้น
จานวน ๑๓ ราย
๒.๒ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๔
ของอัตราค่าจ้างที่รับอยู่
จานวน ๓ ราย
กองการเจ้าหน้าที่ มีคาสั่งให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ และได้แจ้งผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้คณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพือ่ ทราบการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๔ รายงาน...

-๑๖๔.๔ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๙ มี น าคม ๒๕๕๗ ได้ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ดั ง นั้ น กองการเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๑๒ ราย ดังนี้
๑. นายอนุชา แยงไธสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. นายอนิรุตต์ มัทธุจักร์ พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๖
๓. นายธนรัฐ ศรีวีระกุล พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๕. นางสาวกิตติยา วงษ์ขันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๖. นายสุระ วุฒิพรหม พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๗. นายจักรกฤษณ์ อัมพุช พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน๒๕๕๖
๘. นายสัณห์ โอฬาพิริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหการ ตั้งแต่วันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๖
๙. นายตะวันฉาย โพธิ์หอม พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๖
๑๐. นายวรการ วงศ์ ส ายเชื้ อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๑. นายชาญชัย คงเพียรธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าภาษาเขมร ตั้งแต่วันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๒. นางสาวอรนุช ธนเขตไพศาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งอาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๕ รายงาน…

-๑๗๔.๕ รายงานผลการดาเนินการวัดความสุข โดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER
ตามที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ซึ่งอธิการบดี ได้มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิ ชาการ เพื่อบูรณาการบริหารจัดการความสุข
ระหว่าง ๘ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เมืองทองธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้แทนของคณะ/สานัก/
วิทยาลัย เพื่อร่วมเป็นคณะทางานนักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
๓๒๘๓/๒๕๕๖ เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารงานบุ คคล ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่ อวั นที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อทราบขั้นตอนการวัดความสุ ข โดยใช้เครื่องมื อ
HAPPINOMETER
คณะกรรมการนักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการนัก
สร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติให้บุคลากร ได้แก่
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ดาเนินการวัดความสุขโดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ ๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งคณะ/สานัก/วิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงาน เข้าไปยังเว็บไซต์เพื่อวัดความสุขโดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER รายละเอียด
ขั้นตอนตามที่แนบหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว๐๖๒๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การวัดความสุขบุคลากรโดยใช้
เครื่องมือ HAPPINOMETER
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวนทั้งหมด ๑,๕๐๒ คน มีจานวนบุคลากรที่เข้าไปยัง
เว็บไซต์เพื่อวัดความสุข โดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ มีจานวนรวม ๓๕๔ คน คิด
เป็ นร้ อยละ ๒๓.๖ จึงเสนอเพื่อทราบและจะแจ้ง คณะกรรมการนักสร้างสุ ของค์กรมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ให้
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและกระตุ้นบุคลากรตอบแบบสอบถามวัดความสุขเพิ่มเติม และเพื่อจัดกิจกรรมในการสร้าง
ความสุขให้เกิดขึ้นกับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของ
บุคลากรที่มีความสุขในการทางาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- รายงานผลการดาเนินการวัดความสุข โดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๖ รายงาน...

-๑๘๔.๖ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๗ รายงานผลการตอบข้อหารือ กรณีการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา กรณีนางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติ
เห็นชอบให้ นางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ ทั้ง ๒ รายเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ณ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ นางสุฬดี กิตติวรเวช ได้รับอัตราเงินเดือน ๔๒,๙๘๐.-บาท และ
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ ได้รับอัตราเดือนละ ๔๓,๗๑๐.-บาท) ซึ่งทั้ง ๒ รายจะได้รับอัตราเงินเดือน ๓๙,๖๓๐.-บาท
ภายหลังการเปลี่ยนตาแหน่งตามเกณฑ์ที่กาหนด แต่เนื่องจากทั้ง ๒ รายได้ทราบข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ความทราบว่าในกรณีการเปลี่ ยนประเภท และชื่อต าแหน่งดัง กล่ าวให้ ค งได้รับเงิ นเดือนตามอัตราเดิ ม
เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่มีภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และเป็น
กรณีเทียบเคียงกับผลการหารือของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้มหาวิทยาลัยหารือสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๘.๒๐/พิเศษ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องการเปลี่ยนตาแหน่งโดยไม่ลดขั้น
เงินเดือน ของนางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ) ปรากฏผลการหารือดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ.ได้เคยพิจารณากรณีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ขอหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทตาแหน่งของข้าราชการโรงพยาบาลชลประทาน ซึ่งเดิมเคยสังกัด
อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขและถูกเปลี่ยนประเภทข้าราชการมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามผลของ
กฎหมาย โดยข้าราชการรายดังกล่าวยังคงปฏิบัติ หน้าที่เช่นเดิมเหมือนเมื่อครั้งที่สังกัดอยู่กับกระทรวงสาธารณสุข ให้
เป็นเช่นเดียวกับมติ ก.พ.ข้างต้น แล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทตาแหน่งโดยไม่ต้องลดระดับเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
ได้เฉพาะกรณีที่มีเงื่อนไขตรงตามที่ ก.พ.กาหนด โดย ก.พ. อนุมัติให้แต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน หรือระดับอาวุโส ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ ก.พ.กาหนด ให้ดารงตาแหน่งประเทวิชาการ ระดับ
ชานาญการ ในตาแหน่งสายงานคู่ที่ ก.พ.กาหนด ได้แก่สายงานพยาบาลเทคนิค สายงานปฏิบัติงานสาธารณสุข (เฉพาะ
ผู้ที่ได้รั บการบรรจุ จากวุ ฒิ ประกาศนีย บัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หรือหลั กสูตรการพยาบาลที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน) สายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ และสายงานปฏิบัติงานเวชกรรม
ฟื้นฟู ทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดในทานองเดียวกับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ดังนั้น กรณีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอหารือ จึงไม่เข้ากรณีที่มีเงื่อนไขตรงตามที่ ก.พ.
กาหนด เนื่องจากมิได้เป็นกรณีการเปลี่ยนตาแหน่งในสายงานคู่ประเภททั่วไปกับประเภทวิชาชีพเฉพาะ (เทียบเคียงกับ
ประเภททั่วไปกับ ประเภทวิชาการ ของ ก.พ.) แต่เป็นการเปลี่ยนจากตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นตาแหน่ง
วิชาการ ประกอบกับเป็นกรณีที่มีผู้ขอฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการขอเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง มิใช่กรณีได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงประเภทข้าราชการด้วยภาวะจาเป็นตามกฎหมายที่ทาให้ ต้องเสี ยสิ ทธิที่พึงได้อยู่เดิม กรณีนี้
มหาวิทยาลัยจึงต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ.อ.กาหนด ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยน
/ตาแหน่ง...

-๑๙ตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กล่ าวคื อ ภายหลั งการเปลี่ย นตาแหน่ งเป็ นตาแหน่งอาจารย์ ตามหลั กเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนดแล้ ว จะได้รับอัตรา
เงินเดือน ๓๙,๖๓๐ บาท และไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง เนื่องจากตาแหน่งอาจารย์มิใช่ตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจาตาแหน่ง ตามกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งคณะพยาบาลศาสตร์สอบถามความประสงค์เปลี่ยนตาแหน่ง
ของทั้ง ๒ รายเพื่อพิจารณาแล้ว หากผลเป็นประการใดจะได้แจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอน
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
เอกสารประกอบการประชุม
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๔๐๔๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบการกาหนดชื่อตาแหน่งครูปฏิบัติการ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบ
การกาหนดชื่อตาแหน่งครูปฏิบัติการ เป็น ผู้สอนปฏิบัติการ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และเห็นชอบในหลักการการ
กาหนดกรอบอัตรากาลัง จานวน ๑๓ อัตรา นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบการกาหนดชื่อ
ตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และขอให้ กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งตาม
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
- มาตรฐานกาหนดผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ออกประกาศชื่อตาแหน่ง และมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง พร้อมทั้งกาหนดสมรรถนะของตาแหน่ง และดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งตามกฎหมายและขั้นตอน
ต่อไป
/๔.๙ บุคลากร...

-๒๐๔.๙ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวพรทิพย์ ทาบทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มีกาหนด ๓ ปี ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการโดยไม่ต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล
- กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
๑๘ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

๓๔๙

๒๘,๐๐๐

ตั้งแต่วนั ที่

เงินงบประมาณ
๑

น.ส.วรรณพรรธน์
เรืองทรัพย์

Doctor of Philosophy

อาจารย์

Archaeology
Deccan College

สาขาวิชามนุษยศาสตร์

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
หมายเหตุ นักเรียนทุน

คณะศิลปศาสตร์

สาธารณรัฐอินเดีย
๒

น.ส.ลลิดา
บุญมี

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์
สาขาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

๑๖๙

๒๒,๙๖๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

-๒๑-

ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

ตั้งแต่วนั ที่

เงินงบประมาณ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

๓

นายยง
บุญอารีย์

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอาคาร
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

๓๒๘

๒๒,๙๖๐

๔

นายเชาวลิต
ยั่วจิตร

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาสรีรวิทยา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพยศาสตร์
และการสาธารณสุข

๓๗๕

๒๘,๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
หมายเหตุ นักเรียนทุน

๕

น.ส.กติกา
สระมณีอนิ ทร์

Doctor of Philosophy
Biomedical Engineering
University of Strathclyde
Glasgow สหราชอาณาจักร

อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

๓๖๕

๒๘,๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
หมายเหตุ นักเรียนทุน

เงินรายได้
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๖

น.ส.อรอุมา
แก้วมณีโชติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี

๕๘๓

๑๗,๒๙๐

๗

น.ส.อัจฉราพร
ทองสรรค์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
สานักงานพัฒนานักศึกษา
สานักงานอธิการบดี

๑๓๖

๑๗,๒๙๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๘

นายอัครรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

๓๑๕

๑๗,๒๙๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คอมพิวเตอร์

กอบเกื้อ

หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

คณะวิทยาศาสตร์
๙

นางสุมาลี
จันทนะชาติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบัญชี
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๙๗

๑๓,๒๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๑๐ นายวิชชุกร
อุดมรัตน์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างไฟฟ้า
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔๙๕

๑๓,๒๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๑๑ น.ส.สุภาภรณ์
บุญงาม

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการการตลาด
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๘๒

๑๗,๒๙๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๑๒ น.ส.วดี
ยอดลองเมือง

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคลากรปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี

๕๘๔

๑๗,๒๙๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราข้าราชการ

๑๓ น.ส.ออฤทัย
โทคาเวช

บัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักงานเลชานุการ
คณะวิทยาศาสตร์

๔๔๔

๑๗,๒๙๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

-๒๒-

ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

ตั้งแต่วนั ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเทคนิคโลหะ
จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

๔๑๘

๑๓,๒๖๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่างเครือ่ งคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
สานักงานเลขานุการ

๒๙๖

๑๓,๒๖๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

ครุศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร

๒๔๑

๑๗,๒๙๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ถาวรถิระกุล

สาขาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี

๑๗ นายเชาว์วฒ
ั น์
ศรีแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี

๑๘ น.ส.จุฑาทิพย์
คามุงคุณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
สานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์

เงินรายได้
๑๔ นายจารุวทิ ย์
จันทร์ชนะ
๑๕ นายศรีสวรรค์
จักรมีพกั ตร์

๑๖ น.ส.สุภัชญา

มติที่ประชุม

หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๒๔๐

๑๗,๒๙๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๒๐๐

๑๓,๒๖๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

รับทราบ
๔.๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จานวน
๗ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
เงินงบประมาณ
๑. นายเมธี เมธาสิทธิ สุขสาเร็จ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อประกอบอาชีพอื่น
๒. นายณัฐดนัย จันทัน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อรับราชการ
เงินรายได้
๓. แพทย์หญิงพิชญา ประไพพานิช ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อกลับ
ภูมิลาเนา
๔. นางสาวสุจิตรา บุญอยู่ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อประกอบ
อาชีพอื่น
/๕. นางสาวนิต…

-๒๓๕. นางสาวนิต หาญประเทศ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อประกอบอาชีพอื่น
๖. นางสาวรพีพรรณ ยงยอด ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อประกอบอาชีพอื่น
๗. นางสาวสุธาสินี ลักขนัติ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด
สานักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เพื่อศึกษาต่อ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๒ ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ ๑๐

ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับสานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่ง
คณะรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา
ข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นเวลา ๑ ปี เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไข มีมูลค่าทุนละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.บาท ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการทุนการศึกษาข้าราชการจะเป็นรุ่นที่ ๑๐ แล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ
เสนอชื่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณสมบัติ โดยเฉพาะอายุไม่เกิน ๓๕ ปี (ยกเว้นข้าราชการตุลาการ
พนักงานอัยการ และข้าราชการกรมราช องครักษ์ ที่มีการผ่อนผันอายุไม่เกิน ๔๐ ปี) เพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสมของส่วนราชการนั้น และข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ได้รับทุน จะต้องเดินทางไปศึกษา
ที่ประเทศจีนประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
สาหรับคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอทุนการศึกษา มีดังนี้
๑. เป็นชาย หรือหญิง อายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. จบการศึกษาขั้นต่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
๓. มีพื้นฐานภาษาจีนเป็นเบื้องต้น
๔. รับราชการ
๕. สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย เมือง
เซียะเหมิน มลฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ได้
กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งทุกคณะ วิทยาลัย เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดทราบ และสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวให้ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อจะได้จัดส่งให้สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ต่อไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- สาเนาหนังสือสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ด่วนที่สุด ที่ ๐๖๐-๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๗
/มติที่ประชุม…

-๒๔มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ด้วยวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข จะครบ
วาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึง่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” และให้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหา
ตามข้อ ๖ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ แล้วเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ในลาดับต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
๕. นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดารงตาแหน่งคณาจารย์ประจา
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๑๔ การดาเนินการ...

-๒๕๔.๑๔ การดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งว่าง
ด้วย นายฐิติพล ภักดีวานิช เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๗ ซึ่งตามหลักเกณฑ์กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจาพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนกาหนด ให้มีการเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน ๔๕ วัน และให้ผู้ที่ได้รับเลือกมีวาระเท่ากับวาระที่แทน
โดยให้ดาเนินการเลือกจากผู้สมัครในแต่ละคณะ ให้ได้รับผู้แทนจากคณาจารย์ประจาคณะต่าง ๆ จานวนคณะละ ๑ คน
และให้ผู้แทนที่ได้รับการเลือกทุกคนมาเลือกกันเอง
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจา แทนตาแหน่ งที่ว่างลง โดยอธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น
ประธานคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา และเสนอขอรายชื่อจาก
คณะ/ สภาอาจารย์ เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจา และเชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา แทน
ตาแหน่งว่าง ในวัน พฤหั สบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในการพิจารณาแผนการดาเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่งว่าง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- แผนการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจาแทนตาแหน่งว่าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๕ รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมยูเพลส (อาคารเทพรัตนสิริปภา)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการทราบหลักเกณฑ์ เทคนิคการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหน รวมทั้ง
ให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวทางในการจัดทาผลงานและจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีวิทยากร ๓ ท่าน คือ ๑. ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒. ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ๓. รศ.ดร.กุลธิดา
ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
/เอกสาร...

-๒๖เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๒. รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๖ รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการสัมมนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ บุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมยูเพลส
(อาคารเทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบหลักการ
เทคนิค และมีแนวทางในการจัดทาผลงานและจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้
ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการจัดทาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีวิทยากร คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. กาหนดการสัมมนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๒. รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๗ รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในวัน ที่ ๒๐-๒๑ มี น าคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยู เพลส (อาคารเทพรัต นสิ ริป ภา) มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ผู้บริหาร โครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การ
บริหารงานบุคคล ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ ระบบงานสารบรรณ การจดรายงานการประชุมและการเสนอวาระการประชุม
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน และจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/ดังนั้น...

-๒๗ดั ง นั้ น กองการเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ขอรายงานผลการจั ด โครงการปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติดาเนินการบริหารอัตราว่างมีเงินเพื่อเปิดสอบแข่งขัน ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ขออนุ มั ติ ด าเนิ น การบริ ห ารอั ต ราว่ า งมี เ งิ น เพื่ อ เปิ ด สอบแข่ ง ขั น
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
ต าแหน่ ง เลขที่ ๑๕๖ อั ต ราเงิ น เดื อ น ๒๔,๐๕๐.-บาท สั ง กั ด ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งว่างลงจากการที่ นายราเชนทร์ บุญทัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลาออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
๒. ขออนุ มั ติ ตั ด โอนต าแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว จาก ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ระดับปริญญาตรี จานวน ๓๑๒ คน ปริญญาโท
จานวน ๕๒ คน และปริญญาเอก จานวน ๒๔ คน และนักศึกษาที่ยังไม่แยกสาขาในชั้น ปีที่ ๑ จานวน ๕๘๗ คน ทาให้
อัตราส่วนของนักศึกษาและตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอตามที่สภาวิศวกรกาหนดคือ ๑ : ๒๐ ขณะที่
อัตราส่วนในปัจจุบันคือ ๑ : ๑๖๒ (ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๖ คน : นักศึกษา ๙๗๕ คน ประกอบด้วย นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๓๘๘ คน และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่แยกสาขาในชั้นปีที่ ๑ จานวน
๕๘๗ คน ) หรือ ๑ :๖๔ หากนับเฉพาะจานวนนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
พิจารณาแนวทางการบริหารอัตราว่างมีเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ หากพิ จ ารณาเฉพาะเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาอนุมัติ ตามเหตุผลและความจาเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ ดังนี้
๑) พิจารณาอนุมตั ิยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการ ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๖ อัตราเงินเดือน
๒๔,๐๕๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามความในข้อ ๗(๑) แห่ง
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ และ
/๒) พิจารณา...

-๒๘๒) พิจารณาตัดโอนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๖ อัตราเงินเดือน
๒๔,๐๕๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนของนักศึกษาและตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ตามที่สภาวิศวกร
กาหนด
แนวทางที่ ๒ หากจะพิจารณาเพื่อให้การบริหารอัตราข้าราชการที่ว่างลงเกิดประโยชน์สูงสุด
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีอัตราว่างมีเงิน ซึ่งเป็นอัตรากลางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการบริหารอัตรากาลังในภาพรวมเพื่อรับโอน
ข้าราชการ จานวน ๑ อัตรา คือ อัตราข้าราชการ ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่
๒๒ อัตรา ๒๐,๘๐๐ บาท สังกัดสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี ที่ว่างลงตั้งแต่วันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๕ หากมหาวิทยาลัยยังไม่มีการดาเนินการใดๆ ตาแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบเลิกในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ตามมติ คปร. โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้มีมติให้คงอัตราดังกล่าวไว้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจพิจารณาอนุมัติได้ ดังนี้
๑) พิจารณาคงอัตราข้าราชการ ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๖ อัตรา ๒๔,๐๕๐.บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อการบริหารอัตราใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๒) พิจารณาอนุมัติอัตราทดแทน ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยตัดโอนอัตราข้าราชการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ต าแหน่ ง ช่ า งเทคนิ ค ช านาญงาน ต าแหน่ ง เลขที่ ๒๒ อั ต รา ๒๐,๘๐๐ บาท สั ง กั ด
สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และยุบเลิก
เป็นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตามความในข้อ ๗(๑) แห่งประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันหรื อคัดเลื อกพนักงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
งบประมาณ
๓) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (ว่างมีเงิน) จาก
ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ อัตรา ๒๐,๘๐๐ บาท เป็น ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อ นไขการสอบแข่ ง ขัน หรื อคั ด เลื อ กพนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๗ ตาแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นตาแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผนกรอบ
อัตรากาลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนดาเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๔๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
ขออนุมัติดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารตาแหน่งว่าง
/มติที่ประชุม…

-๒๙มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางที่ ๒ ดังนี้
๑. คงอัตราข้าราชการ ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๖ อัตรา ๒๔,๐๕๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อการบริหารอัตราในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติอัตราทดแทน ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยตัดโอนอัตราข้าราชการ ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ อัตรา ๒๐,๘๐๐ บาท สังกัดสานักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และยุบเลิกเป็นตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตามความในข้อ ๗(๑) แห่งประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่ ง ขั น หรื อ คั ด เลื อ กพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ น ต าแหน่ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น
งบประมาณ
๓. อนุมัติการเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (ว่างมีเงิน ) จาก
ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ อัตรา ๒๐,๘๐๐ บาท เป็น ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
๕.๒ ขอความเห็นชอบปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร
ด้วย สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี ขออนุมัติปรับวุฒิ นางสาวพัชรินทร์
ดั่งฐากูร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง ๕๐๔ อัตราเงินเดือน
๒๐,๑๒๐.-บาท เนื่องจากสาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) ตั้งแต่วันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสานักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาแล้วคุณวุฒิดังกล่าวเป็นสาขาที่สามารถเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์การปรับวุฒิตามประกาศมหาวิทยาลัยและข้อมูล นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร
ข้อมูล นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร และ
หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ
ความเห็นของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
๑. การปรับวุฒิต้องเกิดจากความจาเป็นของส่วนราชการ - คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภายใน และสามารถชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ส่วนราชการ
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
ภายในจะได้รับเพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ รวมทั้งมีความ
- สาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สอดคล้องกับภาระงานของตาแหน่งที่ขอปรับด้วย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
- สานักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาแล้วเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับ
นักศึกษาต่างชาติ อันเป็นผลจากการเปิดประชาคม
อาเซียน และเอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นให้บุคคลดังกล่าวปรับ
วุฒิการศึกษา
๒. ส่วนราชการภายในต้องแสดงโครงสร้างอัตรากาลังใน รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๒
ภาพรวม โดยระบุจานวนบุคลากรของแต่ละตาแหน่ง
๒.๑ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายใน
จาแนกตามคุณวุฒิที่สอดคล้องกับความจาเป็นและแผน ๒.๒ อัตรากาลังของส่วนราชการภายใน
อัตรากาลังของส่วนราชการภายใน

-๓๐-

หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ
๓. การปรับวุฒิต้องคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ ความประพฤติและความเหมาะสมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับการปรับวุฒิ

ข้อมูล นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร และ
ความเห็นของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
เหตุผลความจาเป็นของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
เพราะภาระงานที่ได้รับมอบหมายต้องอาศัยความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้านภาษาเป็นอย่างมากและวุฒิ
การศึกษาที่เสนอขอปรับตรงตามคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาชีพ สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรผู้มี
ความอุตสาหะร่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นและเป็นการจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ
ภาระงานที่ได้มอบหมาย
๑. ดูแลเว็บไซต์ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ (ฉบับ
ภาษาไทย) และของมหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
๒. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
๓. ดูแลงานพิธีการ/รับรองอาคันตุกะ
๔. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับคณะ/
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และ/หรือภายนอกแล้วแต่
กรณี
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือที่จะ
ก่อให้เกิด และ/หรือเป็นผลการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
๖. ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่าง
ประเทศที่ปฏิบัติงานในสานักงานวิเทศสัมพันธ์ อาทิ การ
ต่อสัญญาจ้าง การขอต่อระยะเวลาพานักในราชอาณาจักร
การจ่ายภาษี
๗. ประชาสัมพันธ์ทุนหมุนเวียนทั่วไป
๘. อานวยความสะดวกเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศให้
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๙. แนะนาการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อทาวิจัยใน
ต่างประเทศ
๑๐. จัดกิจกรรมสัมพันธ์/วัฒนธรรม ให้นักศึกษาและ
อาจารย์ชาวต่างประเทศได้มีส่วนร่วม
๑๑. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๑ แปลภาษา
๑๑.๒ โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย ประสานกับส่วนงานภายใน
๑๑.๓ รวบรวมและรายงานข้อมูลตามที่ได้รับการขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

-๓๑ข้อมูล นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร และ
ความเห็นของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
๔. ต้องได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรณี
๔. ต้องได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรณีได้รับ
ได้รับคุณวุฒิก่อนประกาศนี้ ให้พิจารณาเหตุผลและความ คุณวุฒิก่อนประกาศนี้ ให้พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
จาเป็น ประโยชน์ที่ส่วนราชการภายในได้รับเป็นสาคัญ
ประโยชน์ที่ส่วนราชการภายในได้รับเป็นสาคัญ
(๕) การปรับวุฒิไม่เป็นเหตุผลในการขอกาหนดตาแหน่ง
ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เพิ่มใหม่เพื่อทดแทน
หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ

ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
๑. คุณวุฒิที่ยื่นขอเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองแล้ว และเป็นความต้องการของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
๒. คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวปรับวุฒิ
๓. อัตราเงินเดือน ณ วันที่เสนอขอปรับวุฒิยังไม่เกินขั้นแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ดังนั้น หากได้รับการปรับวุฒิจะได้รับอัตราเงินเดือนจากเดือนละ ๒๐,๑๒๐.-บาท เป็น อัตราเดือนละ
๒๑,๓๒๐.-บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อขอความ
เห็นชอบการขอปรับวุฒิบุคคลดังกล่าว จาก คุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เป็น
คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ทั้งนี้ หากเห็นชอบจะได้แจ้งสานักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
การปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ กาหนดดังนี้
ข้อ ๑๐ วิธีการปรับวุฒิมีดังนี้
(๑) ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะปรับวุฒิยื่นขอปรับวุฒิต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นตามแบบรายการ ๓ ที่แนบท้ายประกาศ
(๒) ส่วนราชการภายในตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอปรับวุฒิ เสนอคณะกรรมการ
ประจาส่วนราชการภายในเพื่อพิจารณาเหตุผลความจาเป็น และประโยชน์ที่ส่วนราชการภายในจะได้รับเพิ่มขึ้นเป็น
สาคัญ หากเห็นชอบ ให้เสนอการปรับวุฒิตามแบบรายการ ๓ ที่แนบท้ายประกาศ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการภายในเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
กรณีสานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ควบคุมดูแล เป็นประธาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีให้ความเห็นชอบจานวน ๑ คน เป็นกรรมการ และ
ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าสานักงานที่ควบคุมดูแล เป็นกรรมการ และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ
กรณี ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตามที่กาหนดได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณามอบหมายบุคคลตาม
ความเหมาะสม
/เอกสาร...

-๓๒เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕.๑/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่องขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ให้ดาเนินการตามประกาศฯ ปรับวุฒิ แล้วจึงนาเสนออีกครั้ง ทั้งนี้ การปรับวุฒิเป็น
ความต้องการของหน่วยงานและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานต้องวิเคราะห์ แสดงเหตุผลและ
ความจาเป็นว่าทาไมต้องมีนักวิเทศสัมพันธ์คุณวุฒิปริญญาโท
๕.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และชื่อตาแหน่ง
บุคลากร
๕.๓.๑ ราย นางลาดวน จารุกมล
สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งนางลาดวน จารุ
กมล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป ตาแหน่งเลขที่ ๒๖๒ อัตรา
เงินเดือน ๑๙,๔๑๐.-บาท เป็นตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะ เนื่องจากได้มอบหมาย
เพิ่มเติมให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนักวิชาการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน และพิจารณาแล้วบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติเหมาะสม จึงขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง โดยยุบเลิกตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหารปฏิบัติงาน
ในการนี้ คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นางลาดวน จารุกมล เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โดยยุบเลิกตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน และไม่ขอรับอัตราใหม่ทดแทน
สาหรับรายละเอียดภาระงานปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
๑. บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะ
ขอเปลี่ยน
๒. อัตราเงินเดือนยังไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีคนครอง จาก
ประเภททัว่ ไป เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ราย นางลาดวน จารุกมล
จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ทั้งนี้ หากเห็นชอบจะได้แจ้งสานักงานบริหารบัณฑิต เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงานเพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งและทาการประเมินบุคคลและผลงานต่อไป
/ข้อกฎหมาย…

-๓๓ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๒) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๒) แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการ
ตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๔ 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
สานักงานอธิการบดี ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจาสานักให้ความเห็นชอบ จานวน ๑ คน ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้า
สานักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
กรณีที่ไม่ส ามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่กาหนดได้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้ พิจารณา
มอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการประเมินบุคคลและ
ผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๐๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนประเภท ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งกรณีมีคนครอง ของสานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
๒. แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง กรณีตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
๓. รายละเอียดขอบเขตการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางลาดวน จารุกมล
มติที่ประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง

๕.๓.๒ ราย นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม
สานักงานกฎหมายและนิติการ สานักงานอธิการบดี ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่ง
นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เลขที่ตาแหน่ง ๓๖๗
อัตราเงินเดือน ๑๙,๔๗๐.-บาท เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เนื่องจากได้รับมอบหมายภาระงาน
ด้านบริหารงานทั่วไปและพิจารณาแล้วบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง
และระดับตาแหน่งจากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ โดย
ยุบเลิกตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ในการนี้ คณะกรรมการประจ าส านั ก งานอธิ ก ารบดี ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โดยยุบเลิกตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน และไม่ขอรับอัตราใหม่ทดแทน
สาหรับรายละเอียดภาระงานปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
/ความเห็น…

-๓๔ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
๑. บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะ
ขอเปลี่ยน
๒.. อัตราเงินเดือนยังไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีคนครอง จาก
ประเภททั่วไป เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รายนางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม
จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ หากเห็นชอบจะได้แจ้งสานักงานกฎหมายและนิติการ เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งและทาการประเมินบุคคลและผลงานต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๒) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๒) แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการ
ตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๔ 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
สานักงานอธิการบดี ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจาสานักให้ความเห็นชอบ จานวน ๑ คน ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้า
สานักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
กรณี ที่ไ ม่ ส ามารถแต่ งตั้ ง กรรมการที่ มีอ งค์ป ระกอบตามที่ กาหนดได้ ให้ อ ธิก ารบดี เ ป็น ผู้ พิ จารณา
มอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการประเมินบุคคลและ
ผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ สานักงานกฎหมายและนิติการ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนประเภท ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งกรณีมีคนครอง
๒. แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง กรณีตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
๓. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในภาระงานของตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรุ่งอรุณ แสงงาม
มติที่ประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอถอนเรื่อง
/๕.๓ ขออนุมัติ...

-๓๕๕.๓.๓ ราย นายวรายุทธ ทัพซ้าย
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ขอเปลี่ ย นต าแหน่ ง นายวรายุ ท ธ ทั พ ซ้ า ย ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน ประเภททั่วไป ตาแหน่งเลขที่ ๑๙๑ อัตราเดือนละ
๑๙,๑๐๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
โดยยุบอัตราเดิม ไม่ขอรับรองอั ตราใหม่ทดแทน เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน พร้อมให้คุณประโยชน์ต่อหน่วยงานใน
ด้านการจัดเตรียมดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ในการปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการรองรับปัจจัย
งานวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมการทางานที่รวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ทางด้านการเรียนการสอน
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการภาควิชาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ตรง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ.กาหนด ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึ งขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ชานาญงาน เลขที่ ๑๙๑ เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
โดยยุบอัตราเดิม และไม่ขอรับอัตราใหม่ทดแทน
สาหรับรายละเอียดภาระงานปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
๑. บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะ
ขอเปลี่ยน
๒. อัตราเงินเดือนยังไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากรณีมี
คนครอง จากประเภททั่วไป เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ราย นายวรายุทธ ทัพซ้าย
จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน เป็น ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ทั้งนี้ หากเห็นชอบจะได้แจ้งคณะวิทยาศาสตร์ เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งและทาการประเมินบุคคลและผลงานต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๒) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการ
ตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๔ ที่แนบท้ายประกาศ และเสนอต่อ
ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการภายในเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้
ส่ว นราชการภายในอื่น ๆ ให้ หั ว หน้าส่ ว นราชการภายในหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากหั ว หน้าส่ ว น
ราชการภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน
ให้ความเห็นชอบ จานวน ๑ คน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จานวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
ภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
กรณีที่ไม่ส ามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่กาหนดได้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้ พิจารณา
มอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม
/ทั้งนี้…

-๓๖ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลงานให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการประเมินบุคลและ
ผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๒/๔๐๘๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการ ประเภททั่วไป จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน เป็นประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
มติที่ประชุม
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และให้คณะกรรมการดาเนินการ
ประเมินบุคคลและผลงาน ทั้งนี้ มอบหมาย กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาขั้นตอน แบบฟอร์มการดาเนินการตาม
ขั้นตอนและประกาศฯ มหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะ/หน่วยงานรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในการ
ดาเนินการและส่งเรื่องให้ กองการเจ้าหน้าที่
อนึ่ง คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนประเภทตาแหน่งบุคลากร ดังนี้
๑. ตรวจสอบแผนอัตรากาลังของหน่วยงาน หากมีกรอบอัตรากาลังแล้ว ให้ถือว่ามี
เหตุผลความจาเป็น และเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
๒. หากไม่มีกรอบอัตรากาลัง หน่วยงานต้องวิเคราะห์ เหตุผล ความจาเป็น ภาระงาน
ที่เห็นสมควรต้องมีตาแหน่งนั้น
๕.๓.๔ กรณี นายผดุง กิจแสวง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง กรณี นายผดุง กิจแสวง ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลและผลงาน เพื่ อ เปลี่ ย นประเภท
ตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นายผดุง กิจแสวง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๔๔๔ อัตราเงินเดือน ๒๔,๗๕๐ บาท
สังกัดภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อัตราเงินเดือน ๒๔,๔๕๐ บาท (เงินเดือนขั้นสูงของตาแหน่ง
ประระดับตาแหน่ง) สังกัดเดิม
๑.๒ เห็นชอบให้ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดาเนินการประเมินบุคคลและ
ผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการ
ประเมินบุคคลและผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ได้ดาเนินการตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงานของ นายผดุง กิจแสวง ต่อ
มหาวิทยาลัยมาเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
พิจารณา ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศฯ แล้ว ยกเว้น การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ ดังนี้
/๑) ขั้นตอน...

-๓๗๑) ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
คณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลและผลงาน ได้ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นับเป็นเวลา ๗๘ วัน จากเวลาที่กาหนด ๙๐ วัน และคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
พิจารณาผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒) องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ได้ประเมินบุคคลและผลงานครบถ้ว นตาม
เกณฑ์ที่ ก าหนด ยกเว้ น การประเมิน ความรู้ ความสามารถและทั ก ษะ ตามความในข้ อ ๗ (๒) ที่ ให้ ป ระเมิน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในเรื่องนี้ไว้
๓) ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่กาหนด
นายผดุง กิจแสวง มีผลการประเมินตามข้อ ๗(๑) และ (๓) ไม่ต่ากว่าระดับที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบแล้ว
๔) การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศฯ ให้วันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ
ดังนั้น การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง และ
เปลี่ยนระดับตาแหน่งของ นายผดุง กิจแสวง จึงถือว่าการประเมินยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมิได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ แต่เพื่ อมิให้กระทบต่อสิทธิของ นายผดุง กิจแสวง จึงขอ
เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณารับรองผลการดาเนินการ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินบุคคล
และผลงานตามแบบสรุปผลการประเมินฯ ยกเว้น ผลการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ
๒) การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
มหาวิท ยาลั ย ได้แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ดการทดสอบความรู้ และทัก ษะที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ตามคาสั่งที่
๖๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๗ เพื่อกาหนดรูปแบบ วิธีการและระยะเวลาในการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
องค์ประกอบของความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ของตาแหน่ง มี
ดังนี้
ก) ความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน และ
ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการ
ข) ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ
การคานวณ และการจัดการข้อมูล
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
แนวทางที่ ๑ ให้นายผดุง กิจแสวง เข้ารับการประเมิน เมื่อมหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินแล้ว เสร็จ และให้กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา หรือ
/แนวทางที่ ๒…

-๓๘แนวทางที่ ๒ ให้คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ ทั้งนี้ รายการประเมิน ระดับความคาดหวัง และผลการประเมินจะต้อง
เป็ น ไปตามที่มหาวิทยาลั ย กาหนด โดยให้ คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานผลการประเมินต่อ
มหาวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่
๓) กรณี นายผดุง กิจแสวง ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ ตามแนวทางที่
๑ หรือ ๒ ให้คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับ
ตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้
เดิม
ปรับเปลี่ยนเป็น
- ตาแหน่งประเภททั่วไป
- ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
- ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญงาน - ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
- อัตราเงินเดือน ๒๔,๔๕๐ บาท
- อัตราเงินเดือน ๒๕,๖๐๐ บาท
(เงิ น เดื อ นขั้ น สู ง ของต าแหน่ ง และระดั บ
(เงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗)
ตาแหน่ง)
ทั้งนี้ ตาแหน่งเลขที่และสังกัดคงเดิม
ให้ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบ และให้ยืนยันการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อ
ตาแหน่ง และระดับของตาแหน่ง โดยรับอัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
๔) กรณี นายผดุง กิจแสวง ไม่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ ตามแนวทาง
ที่ ๑ หรือ ๒ ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และให้แจ้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายผดุง
กิจแสวง เพื่อทราบและให้ยุติเรื่อง
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ (๒.๒.๒) วรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคล
และผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการ
ประเมินบุคคลและผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน
ข้อ ๗ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและผลงาน
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน จานวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ากว่าระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๓.๑) กรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้นาเสนอผลงาน
ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ให้ส่วนราชการภายในรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงาน พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน ต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๐ วัน ที่ได้รั บ อนุ มัติการเปลี่ ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ ยนระดับ
ตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ
/ผลการพิจารณา...

-๓๙ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
๑. คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดาเนินการประเมินบุคคลและผลงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (รวม ๗๘ วันนับจากวันที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้ รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๒. คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นายผดุง กิจแสวง เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง จาก ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ชานาญงาน เป็น ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๐๓๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ เรื่องรายงานผลการประเมินขอเปลี่ยนตาแหน่ง
๒. แบบสรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน
มติที่ประชุม
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ส่วนวันที่แต่งตั้ง คือวันที่ ก.บ.บ. มีมติเห็นชอบกับการประเมินที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
๕.๔ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการเพื่อเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้ ว ย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระเสริ ฐ ศั ก ดิ์ โลหะไพบู ล ย์ กุ ล ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ทาให้อัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๒๖๙ ว่างลง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาและนันทนาการพร้อมสาหรับการเปิดภาค
การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ คณะศิ ล ปศาสตร์ ไ ด้ ข ออนุ มั ติ ยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบัน อุดมศึกษาตาแหน่ งดังกล่ าว และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่างลง โดยมีคุณสมบัติการสมัคร ดังนี้
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านพลศึกษา
๒. มีความรู้ความสามารถในการสอนและทักษะกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีมได้
เป็นอย่างดี
๓. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่
๒๖๙
๒. พิจารณาอนุมัติอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๑ อัตรา
/ข้อกฎหมาย...

-๔๐ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๗ (๑) แห่ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการ
สอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดว่า “กรณีขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนออ
ขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๓๘๒๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง
ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนุมัติดาเนินการเปิดรับสมัครพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์พลศึกษา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. ให้คงอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๒๖๙ ไว้บริหาร

ส่วนกลาง
๒. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณที่เป็นอัตราสารอง ตาแหน่ง
อาจารย์ จานวน ๑ อัตรา โดยให้ กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาหนังสือถึงกองแผนงาน และแจ้งคณะศิลปศาสตร์
เพื่อดาเนินการ
๓. อนุมัติการเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านพลศึกษา
๕.๕ ขออนุมัติกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับการสอบแข่งขันพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี
๕.๕.๑ ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ สังกัดงานไฟฟ้าและโทรศัพท์
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ไปสังกัดสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง
จาก ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นั้น
สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดงานไฟฟ้าและ
โทรศัพท์ สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่ ง ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น จะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง เนื่องจากต้องการวิศวกรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน ใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
แต่เนื่องจากตามความในข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนด
ชื่อตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดว่า การกาหนด
ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นาบัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ซึ่งคู่มือมาตรฐานกาหนด
/ตาแหน่ง...

-๔๑ตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกร
ปฏิบัติการว่าจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ดั ง นั้ น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรั พยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา กาหนดคุณวุฒิของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิศวกร
ปฏิบัติการ สังกัดงานไฟฟ้าและโทรศัพท์ สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี หากที่
ประชุมเห็นชอบจะได้จัดทาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้….
(๒) พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย....”
“ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการกาหนดชื่อตาแหน่งและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ทุกตาแหน่ง โดย
ระบุชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยยึด
หลักสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง”
๒. ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดชื่อตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๔ การกาหนดชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นา
บัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
อนุโลม”
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด คือ ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้ ทางวิศวกรรม
๕.๕.๒ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบกรอบอัตรากาลั งของสานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ประจาปี ๒๕๕๗ และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๗ สาหรับการเปิดสอบแข่งขันบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา
สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จานวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดงาน
/บริหารงานทั่วไป...

-๔๒บริหารงานทั่วไป สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งว่า ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ สาขาการเงิน การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศเพื่อการจัดการ การ
จัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
แต่เนื่องจากตามความในข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนด
ชื่อตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดว่า การกาหนด
ชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นาบัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ซึ่งคู่มือมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ ง ของข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบั นอุด มศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ ตาแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานว่า จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลเพื่อ
พิจ ารณา ก าหนดคุ ณ วุฒิ ข องผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ส มั ครสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงาน
อธิการบดี หากที่ประชุมเห็นชอบจะได้จัดทาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้….
(๒) พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย....”
“ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการกาหนดชื่อตาแหน่งและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ทุกตาแหน่ง โดย
ระบุชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยยึด
หลักสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง”
๒. ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดชื่อตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๔ การกาหนดชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นา
บัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
อนุโลม”
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด
/๕.๖ ขออนุมัติ...

-๔๓๕.๖ ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ในการขอเปิดสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย
พนั กงานมหาวิท ยาลั ย เงิน งบประมาณแผ่ นดิน ตาแหน่งนักวิ ช าการศึกษา ระดับปฏิบัติการ จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อมาปฏิบัติงานสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และในการนี้ ผลปรากฏว่า นางนีลนารา
ศรีสาราญ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักงาน
เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
๑.๑ ขออนุ มัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน นางนีลนารา ศรีสาราญ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ ๑๕ อัตราเงินเดือน ๒๖,๓๙๐บาท สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ไปสังกัดสานักงาน
เลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๒ ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงิ นเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ ๓๕๑ อัตรา
เงินเดือน ๒๘,๐๐๐ บาท สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ไปสังกัดสานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์
ในการนี้ คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบการย้ายและตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของ นางนีลนารา ศรีสาราญ ตาม
หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๓๘๒๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ แล้ว
การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนดังกล่าว โดยเป็นการบริหารอัตรากาลัง ของตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ระหว่างอัตราว่างมีเงินและอัตราที่มีคนครอง ประกอบกับคณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ได้พิจารณาให้ความชอบการย้ายและตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน นางนีลนารา ศรีสาราญ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติ การ
ตาแหน่งเลขที่ ๑๕ อัตราเงินเดือน ๒๖,๓๙๐ บาท สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ไปสังกัดสานักงาน
เลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. พิจ ารณาอนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลั ยเงิ น
งบประมาณ ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ ๓๕๑ สังกัด
สานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ไปสังกัดสานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๗ เห็นชอบให้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก อัตรา
เงินเดือน ๒๘,๐๐๐ บาท ให้ คณะเภสัช ศาสตร์ และให้เปลี่ ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนชื่อตาแหน่งเป็น ตาแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการด าเนิ น งาน จึ ง ขอเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ อั ต รา
เงินเดือนของตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ ๓๕๑ คุณวุฒิปริญญาตรี เป็นอัตราเงินเดือน
๑๗,๒๙๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุคุณ วุฒิ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
กาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
/ข้อกฎหมาย...

-๔๔ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. มติ อ.ก.ม.ครั้งที่ ๕/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๕
การย้ายข้าราชการ ทาได้ทุกกรณีเมื่อได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดทั้งสองฝ่าย และมอบอานาจให้
อธิการบดีดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอให้ อ.ก.ม.พิจารณาอนุมัติ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อ ๙ วิธีการตัดโอนตาแหน่ง
(๑) กรณีตัดโอนตาแหน่งภายในมหาวิทยาลัย ให้ส่วนราชการภายในที่จะรับตัดโอนตาแหน่งเสนอเหตุผล
ความจาเป็น ผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังทั้ง ๒ ฝ่าย บันทึกความตกลงและความยินยอมจากส่วนราชการภายในที่
ให้ตัดโอนตาแหน่งต่อ ก.บ.บ.พิจารณา
ข้อ ๑๐ วันที่ได้รับอนุมัติการตัดโอนตาแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙.๑/๓๘๒๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งผลการ
พิจารณาการขอรับย้ายและตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๗ พิจารณาการรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ราย นางสาวพรทิพย์ ทาบทอง
ด้ว ยนางสาวพรทิพย์ ทาบทอง พนัก งานมหาวิทยาลั ย ตาแหน่งอาจารย์ สั งกัด ภาควิช า
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีการเรียนเสริมพื้นฐาน จานวน
ทั้งสิ้น ๔ หน่วยกิต เป็นระยะเวลา ๒ เดือน คือตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียน หน่วยกิตละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ตามความในข้อ ๓ (๑) (ก) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๖ กาหนดว่า
“ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน
(๑) การให้ ทุ น เพื่ อ ไปศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในประเทศให้ ต ามระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร แต่ไม่เกิน ๒ ปีในระดับปริญญาโท และไม่เกิน ๔ ปี ในระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยจะ
จัดสรรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท....”
อนึ่ง ในกรณีทุนการศึกษาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เป็นผู้ควบคุมดูแลนั้น ถือว่าการเรียนเสริมพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร และ
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากทุนการศึกษาได้
/รองอธิการบดี...

-๔๕รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนเสริมพื้นฐาน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้หรือไม่
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษา
บุคลากรสายวิชาการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน
(๑) การให้ทุนเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศให้ตามระยะเวลาการศึกษาตาม
หลั ก สู ตร แต่ ไม่เ กิน ๒ ปี ในระดั บ ปริ ญญาโท และไม่ เกิ น ๔ ปี ในระดับ ปริ ญญาเอก โดยมหาวิ ทยาลั ยจะจัด สรร
ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
....”
“ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลให้ถือเป็นที่สุด”
มติที่ประชุม
อนุมัติ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเรียนเสริมพื้นฐานจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าให้ กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมคาวินิจฉัยในครั้งนี้เพื่อ
ใช้ในการพิจารณากรณีเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่คณะ
หน่วยงานเสนอ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนาเสนออธิการบดีพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้ว โดยมีวงเงิน
คงเหลือจานวน ๑.๒๔ บาท นั้น
เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่าฐานคานวณเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คลาดเคลื่อน จานวน ๒ ราย คือ
๑. นางสาวอัญชลี สาเภา ฐานคานวณเดิม ๒๐,๒๔๐.- บาท ที่ถูกต้องคือ ๓๓,๘๔๐.- บาท
๒. นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ฐานคานวณเดิม ๒๙,๕๕๐.- บาท ที่ถูกต้องคือ ๓๒,๒๓๐.- บาท
ซึง่ เดิมผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ ใช้เงินในการเลื่อนเงินเดือนเกินวงเงินที่จัดสรรให้ไปบริหาร จานวน ๐.๘๘ บาท ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ๑ เมื่อดาเนินการแก้ไขฐานคานวณให้ถูกต้องโดยคงร้อยละของการเลื่อนของทั้ง ๒ ราย
เท่าเดิมแล้ว ทาให้ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะวิทยาศาสตร์เกินวงเงินที่จัดสรรให้ไปบริหาร จานวน
/ ๔๙๓.๔๙ บาท...

-๔๖๔๙๓.๔๙ บาท ประกอบวงเงินคงเหลือที่ใช้สาหรับการเลื่อนเงินเดือน รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ คงเหลือเพียง ๑.๒๔ บาท ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้แจ้งคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ และเมื่อ
ใช้เงินส่วนกลางในการปัดเศษสิบ คงเหลือวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนจานวน ๑.๑๕ บาท
ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาการขออนุ มั ติแ ก้ ไ ขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษา สั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตร์ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เห็นชอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการจัดสรรวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เห็นชอบผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามที่คณะ หน่วยงาน เสนอ
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
- สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภายหลังการทบทวนผลการ
เลื่อนเงินเดือน
มติที่ประชุม
อนุมัติ และให้กองการเจ้าหน้า ที่ แก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือนของคณะวิทยาศาสตร์ ณ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
เลิกประชุมเวลา

๑๔.๔๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๔๗-

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๕/๒๕๕๗

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

