รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๒. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสายเพชร อักโข
๓. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
๔. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๖. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายธนาตย์ เดโชชัยพร
๗. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
๘. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นางศิริพร ยศมูล
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๒. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นายติ๊ก แสนบุญ
และการออกแบบ
๑๓. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๑๔. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
และเครือข่าย
๑๕. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๖. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อธิการบดี

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๓. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
๔. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
๕. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๖. นายณัฐพล สายโสม

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

ติดภารกิจ

/เริ่มประชุม...

-๒เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ มอบหมายผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลติดภารกิจ
จึงมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณใน
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ...
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยน
ประเภทงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ... ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มเติมคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่จะเปลี่ยนประเภทงบประมาณใน
การจ้าง หลักเกณฑ์ และเงินเดือนภายหลังเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน บาง
กรณีอาจได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป
นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้ว ดังนี้
๑. คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้
(๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ที่มีตาแหน่งเดียวกับ
ตาแหน่งที่ว่างอยู่
(๒) ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
(๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบการ
ประเมิน
/๒. หลักเกณฑ์…

-๓๒. หลักเกณฑ์
“ส่วนราชการภายในที่มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ทั้งที่เป็น
อัตราว่างหรือเป็นอัตราใหม่ อาจพิจารณาดาเนินการได้ ดังนี้
(๑) สอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน”
๓. เงินเดือนภายหลังเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
“อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทงบประมาณใน
การจ้าง ต้องได้รับไม่เกินกว่าอัตราเงินเดือนของตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่ขอ
เปลี่ยนประเภทการจ้าง หรืออัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ กรณีเป็นอัตราใหม่ ยกเว้น มีความจาเป็นและ
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ มีผ ลงานและประสบการณ์สู ง อาจเสนอขออนุมั ติเ ป็น กรณีพิ เศษ ทั้ง นี้ ต้อ งมี
ความเห็นด้านงบประมาณจากกองแผนงานประกอบการพิจารณาด้วย”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ...
เอกสารประกอบการประชุม
- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ...
มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้นาเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป
๓.๒ การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่ประธานสภาอาจารย์นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาการขอความอนุเคราะห์เยียวยาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับวุฒิปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ราย นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ โดยขอให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนตาม
คุณวุฒิปริญญาเอก ในวันที่มีการปรับวุฒิ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยรายอื่น ๆ ที่มีการปรับวุฒิ การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
และนางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ มีข้อเสนอ ดังนี้
๑. พิจารณาเยียวยาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นคุณวุฒิปริญญาเอก เช่นเดียวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการบรรจุใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเท่ากับ ๓๒,๓๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่มีการปรับวุฒิ คือ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒. พิจารณาเยียวยาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรายอื่นๆ ที่
บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และได้รับการปรับวุฒิการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕
/และกองการเจ้าหน้าที่…

-๔และกองการเจ้ า หน้ า ที่ ได้ น าเสนอข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบการพิ จ ารณา ในการนี้
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคล ได้มีมติมอบหมายให้ ประธานสภาอาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ ร่ว ม
ตรวจทานหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จึงแจ้งให้เจ้าตัวทราบ
กองการเจ้ าหน้ าที่ ได้นาเสนอข้ อมู ล ที่เ กี่ย วข้ องต่ ออธิการบดี และอธิก ารบดีพิ จารณา
มอบหมายให้ประธานสภาอาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมตรวจทานหลักหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ
ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อดาเนินการตามที่อธิการบดี
มอบหมาย เมื่อวันจัน ทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเดชอุดม สานักงาน
อธิการบดี ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
กองการเจ้ าหน้ าที่ได้ จัดทาข้อมูล เสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาเมื่อวันอั งคารที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในการนี้ อธิการบดีได้มอบให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมและให้นาเสนออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
โปรดทราบความคืบหน้าการดาเนินงาน การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี นางสาววชิราพรรณ
บุญญาพุทธิพงศ์ ตาแหน่ งอาจารย์ สังกัดสาขาวิช าอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์
เยียวยาการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับวุฒิปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวนรา หัตถสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Languages
Culture and Art เน้น Sustainable Tourism ณ Tilburg University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยทุนการศึกษา
ชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าและทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเนื่องจากสาเร็จ
การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ นางสาวนรา หัตถสิน รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามที่คณะบริหารเสนอ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
/ทั้งนี้…

-๕ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
๑๒ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

๒๑๕

๒๘,๐๐๐

ตั้งแต่วนั ที่

เงินงบประมาณ
๑

น.ส.วราวุฒิ
ผ้าเจริญ

๒

๓

น.ส.เขมจิรา
หนองเป็ด

เงินรายได้
น.ส.กรรณิการ์
บ่อแก้ว

วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต

อาจารย์

๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

๓๓๐

๒๒,๙๖๐ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราข้าราชการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี

๑๒๔

๑๗,๒๙๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราว่าง

หมายเหตุ นักเรียนทุน

๔

น.ส.นัชชา
สังข์มูล

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กองคลัง
สานักงานอธิการบดี

๔๙๙

๑๗,๒๙๐

๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๕

น.ส.กาญจนา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๔๖๗

๑๗,๒๙๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

สานักงานวิเทศสัมพันธ์

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สานักงานอธิการบดี

บัญชีบัณฑิต

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สาขาการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานอธิการบดี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สานักงานบริหารกายภาพและ

จากวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

สิ่งแวดล้อม

มะโนมัย
๖

น.ส.นิตติสร
หลาทอง

๗

นายพิสุทธิ์
โสมอินทร์

สานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง
๑๑๑

๑๗,๒๙๐

๖ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

๒๓๕

๑๓,๒๖๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

-๖-

ที่
๘

๙

ชื่อ - สกุล
เงินรายได้
น.ส.สุภาวดี
จันทนุช
นายเอกสิทธิ์
โพธิ์ชชู าติ

๑๐ นายวิชญ์ธวัช
คาสุข
๑๑ นายวสันต์
พันธ์นาค

๑๒ นายธน
ทองกลม

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

ตั้งแต่วนั ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี

๕๘๐

๑๗,๒๙๐

๗ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี

๕๘๑

๑๗,๒๙๐

๗ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี

๕๘๒

๑๗,๒๙๐

๗ มกราคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

๒๓๖

๑๓,๒๖๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนอัตรากาลัง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๐๖

๒๒,๙๖๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จานวน
๑ ราย คือ นางลาพูล น้อยสุพรรณ์ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เลขที่ประจาตาแหน่งที่ ๒๑๐ อัตรา
เงินเดือน ๑๙,๐๐๐ บาท สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ ขอลาออกจากการราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้ง และในขณะ
นี้อยู่ในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก (๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร นั้น
/ดังนั้น…

-๗ดังนั้น เพื่อให้ส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่งแบบสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปด้วย
ความถู ก ต้อ ง เรี ย บร้ อ ย และแล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ า แล้ ว นั้น กองการเจ้า หน้า ที่ จึ ง ขอแจ้ ง
กาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก และพิจารณาปฏิทินการดาเนินในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
เพื่อให้ส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอแจ้ง
กาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรก และพิจารณาปฏิทินการดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการใน
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามความในข้อ ๗ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
กาหนดไว้ว่า “กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบร้อยละห้าสิบ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และส่งแบบ
สรุปผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่ด้วย
๒. การกรอกข้อมูลและการลงลายมือชื่อในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่สาคัญในแบบสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้ครบถ้วนและถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผู้รับการประเมิน ชื่อผู้ประเมินที่ได้รับรับการแต่งตั้งตามคาสั่งของ
หน่วยงาน คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ ๑ คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ ๒ และคะแนนรวม
สาหรับการลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ขอให้ดาเนินการโดยเคร่งครัด ถูกต้อง
และครบถ้วนด้วย ดังนี้
๒.๑ แจ้งให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
๒.๒ หากผู้รับการประเมินไม่ลงนาม โปรดให้พยานลงนามในส่วนที่ ๔ ของแบบสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
๓. การจัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่
เนื่องจากกาหนดให้กองการเจ้าหน้าที่จัดเก็บเฉพาะต้นฉบับของแบบสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานส่งเฉพาะแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่
ใช้สาหรับการประเมินทั้งองค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้ทุก
หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
/๔. ปฏิทิน…

-๘๔. ปฏิทินการดาเนินการ
การดาเนินการ
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ.พิจารณาจัดสรรวงเงิน
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน
๓. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม
องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ตามข้อตกลงและการ
มอบหมายงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ และเสนอผู้ประเมิน
๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมิน
๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
๖. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณากลั่นกรองผล
การปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
๗. ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
๘. กองการเจ้าหน้าที่ ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
๙. กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแก่บุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร

ระยะเวลา
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กาหนดการดาเนินการหน่วยงานเป็นผู้กาหนด

กาหนดการดาเนินการหน่วยงานเป็นผู้กาหนด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว จักได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและดาเนินการต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีก ารประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/๕.๒ การบริหาร...

-๙๕.๒ การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากร รอบครึ่งปีแรก
ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๕.๒.๑ การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ย กเลิ ก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้
สถาบั น อุดมศึกษาออกข้อบั งคับ ที่ เหมาะสมกับแต่ ล ะสถาบันอุดมศึกษา นั้น ซึ่ง มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ได้
ดาเนิ น การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วย หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการบริ ห ารวงเงิ น และเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการ ต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๖ กาหนดให้เลื่อนเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เลื่อน ณ วันที่ ๑ เมษายน และครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี และตามข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑
มีนาคม และ ๑ กันยายน ตามลาดับ
ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบครึ่งปีแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กองการเจ้ าหน้าที่ จึงได้จั ดทาข้อมูล ประมาณการวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อให้ การพิจารณาเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัด
มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี รอบครึ่ งปี แรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภ าพและ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศข้ า งต้ น รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดสรรให้
คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมข้าราชการในสังกัด กันไว้บริหาร
ส่วนกลางในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๗๕ เช่นเดียวกับทุกรอบที่ผ่านมา
๒. การบริหารวงเงินที่กันไว้
ใช้ในการปัดเศษสิบให้กับทุกหน่วยงานและจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานให้แก่
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของอธิการบดี
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
/๒. ประกาศ...

-๑๐ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. ฐานคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารประกอบการพิจารณา
- ประมาณการวงเงินสาหรับใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๕.๒.๒ การบริหารวงเงินเพิ่มเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้เพิ่มเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนเมษายน และครั้งที่
๒ เมื่อเดือนตุลาคม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเพิ่มเงินเดือน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งตาม
ข้อ ๕ แห่ งประกาศมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่องหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลั ย สั งกัดมหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ นาข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย
หลั กเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขการเลื่ อนเงินเดือนข้ าราชการพลเรือ นในสถาบัน อุดมศึ กษา สั งกัด มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม นั้น
ในการบริหารวงเงินและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงต้องอนุโลมตามข้อ ๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ การเพิ่ม
เงินเดือนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้เพิ่มได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงาน ณ วันที่ ๑ มีนาคม
และ ๑ กันยายน ตามลาดับ
ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรอบครึ่งปีแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทาข้อมูล ประมาณการวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัย ณ
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อให้การพิจารณาเพิ่มเงินเดือนพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึ่งปี
แรก ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศข้างต้น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
/๑.

การบริหาร…

-๑๑๑. การบริหารวงเงินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ
ครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดสรร
ให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงิน ดังนี้
(๑) พนักงานเงินงบประมาณ จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินในอัตรา
ร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕
เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
(๒.๑) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
- สังกัดสานักงานอธิการบดี จัดสรรให้หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตรา
ร้อยละ ๒.๙๒๕ ของเงินเดือนรวมพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด กันไว้บริหารส่วนกลางในอัตราร้อยละ ๐.๐๗๕
เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
- สังกัดคณะ จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ ๓ ทั้งนี้
ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
(๒.๒) เงินรายได้คณะ/สานัก/วิทยาลัย
- สังกัดคณะ/สานัก/วิทยาลัย จัดสรรให้หน่วยงานเป็นผู้บริหารวงเงินใน
อัตราร้อยละ ๓ ทั้งนี้ ให้คณะปัดเศษภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๒. การบริหารวงเงินที่กันไว้
ใช้ในการปัดเศษสิบและจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของ
อธิการบดี
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนใน
แต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ ประมาณการวงเงินสาหรับใช้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินงบประมาณ
เอกสารหมายเลข ๒ ประมาณการวงเงินสาหรับใช้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินรายได้
/มติที่ประชุม…

-๑๒มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๒.๓ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
(ครึ่งปีแรก) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาสาหรับลูกจ้างประจา กาหนดให้ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้นาผลการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ กาหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาปีละ ๒ ครั้ง มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. รอบการประเมินตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
๒. เกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง กาหนดให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง (๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.)
สามารถเลื่อนให้ ๔ ลักษณะ ดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมินให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๒ วรรคสาม
ผลประเมิน ( ๙๐-๑๐๐ %)
ผลประเมิน ( ๖๐-๘๙ %)
ผลการประเมินต่ากว่า ๖๐ %

เกณฑ์การเลื่อนขั้น
- เลื่อน ๑.๕ ขั้น

กรณีที่เงินค่าจ้างเต็มขั้น
๖%

- เลื่อน ๑ ขั้น
- เลือ่ น ๐.๕ขั้น
- ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง

๔%
๒%
ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ทั้งนี้ กรณีเลื่อน ๒ ขั้นรวมทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนอัตราลูกจ้างที่มี
คนครอง ณ ๑ มีนาคม
๓. วงเงินสาหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาทั้งปี
- พิจารณาจากร้อยละ ๖ ของอัตราค่าจ้างรวม ณ ๑ กันยายน
จากหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างที่กาหนดข้างต้น การที่จะให้ลูกจ้างประจา
รายใดให้ได้รับเลื่อนขั้นจานวนกี่ ต้องขึ้นอยู่กับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ตาม
หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ )
ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจา ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของตาแหน่งและผลงานที่ได้
ปฏิบัติ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน กรณีที่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติ เห็นควรกาหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจา
/รองอธิการบดี...

-๑๓รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบบประเมิน
- กาหนดตามกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. โควตาการเลื่อนขั้น ๒ ขั้น
๒.๑ กาหนดให้เลื่อนได้ไม่เกินตามโควตาของหน่วยงาน
๒.๑ กรณีที่ไม่ถึง ๑ คน ให้รวมเป็นโควตากลาง
๒.๓ การบริหารโควตากลาง ให้หน่วยงานเสนอผลงานและผลการประเมิน เพื่อ
นาเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
๓. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจา
- หากกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับผลการประเมิน ให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณา
๔. ปฏิทินการดาเนินการ
- ถือปฏิบัติตามข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๓ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. ....
ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จากระบบจาแนกตาแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบ
แท่ง) จึงขอให้ข้อมูลตาแหน่งวิชาการเปรียบเทียบระหว่างระบบบริหารงานบุคคลเดิมและระบบแท่ง และบัญชีอัตรา
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถือใช้ในปัจจุบัน ดังนี้
มาตรฐานตาแหน่งวิชาการ
ตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม

มาตรฐานตาแหน่ง
ตามระบบแท่ง

บัญชีเงินเดือน
บัญชีเงินเดือนพนักงาน
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
ขั้นต่า
ขั้นสูง
ขั้นต่า
ขั้นสูง
อาจารย์ ระดับ ๔ – ๗
อาจารย์
๑๐,๑๙๐ ๓๙,๖๓๐ ๑๒,๘๐๐ ๕๕,๔๙๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๖-๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๕๔,๐๙๐
๗๕,๗๓๐
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๗-๘
รองศาสตราจารย์
๖๓,๙๖๐
๘๙,๕๕๐
ศาสตราจารย์ ระดับ ๙-๑๐, ๑๑* ศาสตราจารย์
๖๗,๕๖๐*
๙๔,๕๙๐*
๖๙,๘๑๐
๙๗,๗๔๐

-๑๔หมายเหตุ ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการตาแหน่งศาสตราจารย์ ข้าราชการให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน
๖๗,๕๖๐ บาท พนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๙๔,๕๙๐ บาท เว้นแต่ ผูน้ ั้นผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กาหนด
ก.พ.อ. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้
ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ เพื่อให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ตาแหน่งศาสตราจารย์ จะประเมินให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเดียวกับ
สาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
หลักเกณฑ์การพิจารณา
(๑) ต้องปฏิบัติงานตามภาระงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และมีผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๒) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๓) ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิช าเดิม โดยเป็ น ผลงานวิจั ย ตารา หนัง สื อ หรืองานริเริ่ม อย่างอื่น ที่ค้น คว้าใหม่ ๆ และมี ผ ลก่อ ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
และต้องเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด
(๔) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงตามที่ ก.พ.อ.กาหนด
สาหรับวิธีการพิจารณา
- ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับการขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ ถึง ๕ คน และผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เกณฑ์การตัดสินถือเสียงข้างมาก
๒. กรณีผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จะประเมินให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาที่
แตกต่างไปจากสาขาวิชาเดิมที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
หลักเกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๑
(๒) ผลการสอนในสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากสาขาเดิม ซึ่งต้องผ่านการประเมินผลการสอน
จากคณะอนุกรรมการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับวิธีการพิจารณา
- ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับการขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๕ คน ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น เกณฑ์การตัดสินผ่าน ๔ ใน ๕ เสียง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอ
เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. .. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. .... เพื่อให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ หากเห็นชอบแล้ว จักได้นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป
/ข้อกฎหมาย...

-๑๕ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๒)
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๔
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการ เพื่อให้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. ....
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ และให้ น าเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป
๕.๔ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ...
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งและผู้มีนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะทางานให้
ศึกษา วิเคราะห์ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ ของอาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาล หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยสอนใน
สถาบันผลิตบัณฑิต นั้น
ในการดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มิได้กาหนดหลักเกณฑ์ใน
เรื่องนี้ไว้เป็น การเฉพาะ โดยให้ขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้นาเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ที่ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ทีเ่ ป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อคณะทางานปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติเห็นชอบให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งและวิธีการที่แตกต่างไปจากเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการโดยปกติ สาหรับ ผลการสอน ผลงาน
ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเช่นเดียวกันกับปกติ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ ภายใต้หลักการ ดังนี้
๑. ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์
พิเศษ จะต้องเป็นบุคคลที่มิได้อยู่ในระบบที่สามารถยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการโดยปกติได้
/๒. ข้อบังคับฯ…

-๑๖๒. ข้อบังคับฯ นี้ โดยกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (ด้านการสอน และประสบการณ์)
๒.๒ ผลการสอน (เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนขอตาแหน่งทาง
วิชาการโดยปกติ)
๒.๓ ผลงานทางวิชาการ (เช่นเดียวกันกับที่เสนอตาแหน่งทางวิชาการโดยปกติ)
๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เช่นเดียวกันกับที่เสนอตาแหน่งทางวิชาการโดยปกติ)
๒.๕ แบบคาขอและแบบเสนอแต่งตั้ง (แบบคาขอ ก.พ.อ.๐๓ สาหรับลูกจ้างชั่วคราว และ
แบบ ก.พ.อ. ๐๔ สาหรับบุคคลภายนอกและผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้ง)
๒.๖ ขั้นตอนและวิธีการ (เทียบเคียงการขอตาแหน่งทางวิชาการปกติ แต่ไม่ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เริ่มที่ภาควิชา (หัวหน้าภาค/คณบดี) ---> กรรมการประจาคณะ
---> กองการเจ้าหน้าที่ ---> ก.บ.บ. ---> สภามหาวิทยาลัย)
๒.๖.๑ ยื่นขอโดยวิธีปกติ กรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๖.๒ ยื่นขอโดยวิธีพิเศษ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๗ การขอทบทวนผลการประเมิน
๒.๘ มาตรการป้องกันและลงโทษ
๒.๙ บทเฉพาะกาล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อโปรดพิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ...... ต่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
- คณะทางานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ...
เอกสารหมายเลข ๒ ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มติที่ประชุม

ให้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการแล้วนาเสนอคราวหน้า ดังนี้
๑. เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการสอน
๒. เพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน
๓. จานวนชั่วโมงสอน
/๔. เพิ่มเติม…

-๑๗๔. เพิ่มเติมกรณีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ที่มีแพทย์สอนอยู่แหล่งฝึก แต่ไม่ได้มีการ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จะเสนอขอตาแหน่งอย่างไร
๕.๕ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจา
ตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ....
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
เห็นชอบให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยออกประกาศการแบ่งส่วนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ ตลอดจนการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ สานัก และมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชาในสังกัดคณะ หัวหน้าสานักงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี ตลอดจนหัวหน้างานในสังกัดกอง/สานักงานเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า โดยมีอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่
ตาแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่ตาแหน่งผู้บริหารซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและดี
ยิ่งขึ้น ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่ในหน่วยงานตลอดไป ตลอดจนทาหน้าที่เชื่อมโยง/ผลักดันระดับ
บุคคลให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหมายอย่างเป็นระบบ จึงเห็นสมควร
พิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนสาหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/
หัวหน้ากลุ่มวิชาในสังกัดคณะ หัวหน้าสานักงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ตลอดจนหัวหน้างานในสังกัดกอง/
สานักงานเลขานุการคณะหรือเทียบเท่า
และสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๖ กองคลังเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าสานักงาน หัวหน้างานที่มี
ความเสี่ยงสูงและผู้ดูแลระบบ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้กองการเจ้าหน้าที่และกองคลัง พิจารณาการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทน โดยอาจพิจารณาถึงตาแหน่งที่สังกัดคณะ/หน่วยงานด้วย และกรณีงดเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาจากเงินประมาณแผ่นดินที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้อนุโลมใช้เงินรายได้ของหน่วยงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงิน
รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โดยใช้เงินรายได้ แล้วนาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแก้ไขบัญชีแนบ
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ที่กาหนดไว้แล้ว โดยการเพิ่มเติมตาแหน่งที่จะให้
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจารณา ร่างประกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ...... ดังนี้

/๑. แก้ไขเพิ่มเติม…

-๑๘๑. แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ๘
เดิม
ข้อ ๘ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ด้วยเงินรายได้ของ
หน่วยงาน ให้จ่ายได้เฉพาะตาแหน่งที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีการแบ่งส่วน
ราชการหรือแบ่งส่วนงานภายในอย่างถูกต้องแล้ว

แก้ไขเป็น
ข้อ ๘ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ด้วยเงินรายได้ของ
หน่วยงาน ให้จ่ายได้เฉพาะตาแหน่งที่มีคาสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีการแบ่งส่วน
ราชการหรือแบ่งส่วนงานภายในอย่างถูกต้องแล้ว
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด
โดยอนุโลม

๒. พิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่ม
วิชาในสังกัดคณะ หัวหน้าสานักงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ตลอดจนหัวหน้างานในสังกัดกอง/สานักงาน
เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า โดยได้แก้ไขบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้
ตาแหน่ง
๑. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
๒. รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
๓. ผู้ชว่ ยคณบดี หรือ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ
๔. รองหัวหน้าภาควิชา หรือ ตาแหน่งเทียบเท่า
๕. ประธานหลักสูตร หรือ ตาแหน่งเทียบเท่า
๖. ประธานสภาอาจารย์
๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
*๘. หัวหน้าสาขาวิชา หรือ หัวหน้ากลุ่มวิชา หรือ
หัวหน้าภาควิชา หรือ ตาแหน่งเทียบเท่า
*๙. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือ
ตาแหน่งเทียบเท่า
*๑๐. หัวหน้าสานักงานในสานักงานอธิการบดี
*๑๑. รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าโครงการจัดตั้งกอง
ในสานักงานอธิการบดี หรือตาแหน่งเทียบเท่า
หัวหน้างานหรือรักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานที่
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
*๑๑. หัวหน้างานหรือรักษาการในตาแหน่งหัวหน้างาน

อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท และ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
เงินประจาตาแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท และ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐ – ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๕๐๐ – ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐ – ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทน ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
เงินค่าตอบแทน ๒,๕๐๐ บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน

หมายเหตุ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมาเพื่อโปรดพิจารณาลาดับที่ ๘ – ๑๑

-๑๙ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๙) (๑๐)
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๔ และข้อ ๗
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๓/๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติจ่าย
ค่าตอบแทนหัวหน้าสานักงาน หัวหน้างานที่มีภาระงานมากและมีความเสี่ยงสูงตามโครงสร้างฯ
อธิการบดีเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้
จ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ....
๒. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม
ถอนเรื่อง และนาเสนอใหม่ในคราวหน้าโดยไม่ต้องเสนอค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชา/
สาขาวิชา เนื่องจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
๕.๖ ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ “ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
เปลี่ยนระดับตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้” นั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายื่นขอเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ก่อนข้อบังคับข้างต้น ได้แก่ นายประจักษ์ จันทร์ตรี ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘
ระดับ ๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งเป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ต่องานบริหารงานบุคคล
ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ประกอบกับ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับกระทบ (นายประจักษ์ จันทร์ตรี) เห็นชอบให้ดาเนินการตามแนวทางที่ ๑
คือ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม (ระบบบริหารงานบุคคลเดิม) เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งก่อนการ
/เข้าสู่ระบบ...

-๒๐เข้าสู่ระบบจาแหนตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่หารือ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยลาดับเหตุการณ์ ชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าของการกาหนดกรอบ
อัตราก าลั ง และการดาเนิ น การเพื่อ ขอเปลี่ ยนประเภทตาแหน่ ง หาก สกอ. พิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่า ดาเนิน การได้
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หาก สกอ. พิจารณาแล้วไม่ได้อาจต้องสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ว่าประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งหรือไม่
ปั จ จุ บั น กองการเจ้า หน้าที่ อยู่ร ะหว่า งดาเนินการหารือ สกอ. ตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอแก้ไขบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ แก้ไขบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ งบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ข้อความเดิม “ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งและตัด
โอนตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้”
แก้ไขเป็น “ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งและตัดโอน
ตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเดิม”
ทั้งนี้ หากพิจารณาให้ความเห็นชอบจักได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผล
บังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง

ให้ ร อผลการหารื อ จากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา แล้ ว จึ ง เสนอเพื่ อ

๕.๗ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการ สานักวิทยบริการ
สานักวิทยบริการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
คัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการสานักวิทยบริการ ซึง่
/ตามความใน...

-๒๑ตามความในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการฯ ไว้ดังนี้
๑) ตามข้อข้อ ๖ ตาแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือมหาวิทยาลัยได้กาหนดตาแหน่งไว้แล้ว ให้
ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งได้
๒) ตามข้อ ๑๐ (๓) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เสนอ
แต่งตั้งต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของ ก.บ.บ. โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(ข) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย จานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
(ค) หัวหน้าภาควิชาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาที่คณะกรรมการประจา
คณะมอบหมาย จานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะที่คณะกรรมการประจาคณะ
สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือวิทยาลัยเป็นผู้เลือก
ซึง่ ดารงตาแหน่งไม่ตากว่
่ าระดับทีท่ าการประเมิน จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
(จ) ผู้ที่ประธานมอบหมาย
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๕ ให้ ความเห็ น ชอบในการกาหนดตาแหน่งหั ว หน้าส านักงานเลขานุการส านักวิทยบริการ ไว้ในแผนกรอบ
อัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ แล้ว
๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการสานักวิทยบริการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้ว ก.บ.บ. สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการสานักวิทย
บริการ ตามที่สานักวิทยบริการเสนอ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ ครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๒) รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต
๓) รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร
๔) นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย
กรรมการ
บุคลากรเชี่ยวชาญ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕) นางศุภลักษณ์ นิลทะราช
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖) นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์
เลขานุการ
บุคลากรชานาญการ สานักวิทยบริการ
/รองอธิการบดี...

-๒๒รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อโปรดพิจ ารณา ให้ความเห็ นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการสานักวิทยบริการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙
ให้แบ่งส่วนราชการของสานักวิทยบริการ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดั บตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. สาเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๑/๗๙๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙
ให้แบ่งส่วนราชการของสานักวิทยบริการ
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
ให้สานักวิทยบริการ เสนอคณะกรรมการประจาสานักพิจารณากรรมการตามข้อ ๑๐
(๓) แล้วจึงเสนอพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
๕.๘ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติ
เปิดสอบแข่งขันบุคคล
ด้วย นายราเชนทร์ บุญทัน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการ ตาแหน่งเลขที่
ดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคลมาดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ระดับ
ปฏิบัติงาน โดยไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้รวมทุกอัตราที่ว่างรวมกันที่ส่วนกลาง แล้วบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๖
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
/ข้อกฎหมาย...

-๒๓ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ตามข้อ ๗(๑) และ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ “กรณีขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนอขอ
อนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๕๘๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง
ขออนุมัติดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารตาแหน่งว่าง
มติที่ประชุม

ให้ส่งเรื่องคืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขออนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระ ๕.๒ เรื่อง เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)
ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ ที่มีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูง
ของข้าราชการ คือ ๓๙,๖๓๐ บาท ใช้หลักการเดียวกับข้าราชการในการกาหนดฐานในการคานวณเพื่อเพิ่มเงินเดือน
ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ ใช้ฐานล่างของตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อใช้เป็นฐานใน
การคานวณเพิ่มเงินเดือน โดยอนุโลมชั่วคราวไปพลางก่อนนั้น และต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งทาให้เงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสูงขึ้น นั้น
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขอยกเลิกมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระ ๕.๒ เรื่อง เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้ งที่ ๑ (ครึ่ งปี แรก) ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่ าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะพยาบาลศาสตร์ มีพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๒ ราย ที่มี
เงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สูงกว่าบัญชีเงินเดือนขั้นสูง ตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ตาแน่ง อาจารย์
คือ ๕๗,๐๔๐ บาท และ ๕๗,๙๙๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคานวณ
และช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติให้ใช้
ฐานล่างของตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อใช้เป็นฐานในการคานวณเพิ่มเงินเดือน โดยอนุโลมชั่วคราวไปพลางก่อน
แต่ปัจจุบันมีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นสูงต่าของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อไม่ให้บุคลากร ๒ ราย ดังกล่าว
/ข้างต้น...

-๒๔ข้างต้นเสียประโยชน์ จึงขอให้ได้รับเงินเดือนเดิม คือ ๕๗,๐๔๐ บาท และ ๕๗,๙๙๐ บาท และเงินในการเพิ่มใช้ฐาน
ในการคานวณเงินเดือนตามระดับตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่การประเมินเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อนึ่ง ประธานสภาอาจารย์ ของดออกความเห็น เนื่องจากมติ ก.บ.บ. ดังกล่าว ยังไม่ได้
ดารงตาแหน่งประธานสภาอาจารย์
มติประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มติให้ยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระ ๕.๒ เรื่อง เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
(ครึ่งปีแรก) ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ให้ยกเลิกข้อ ๓ วรรค ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการ
คานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ และให้กองการเจ้าหน้าที่ ยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
อธิการบดีลงนาม
๓. ให้บุคลากรทั้ง ๒ ราย ดังกล่าวได้รับเงินเดือนเดิม คือ ๕๗,๐๔๐ บาท และ
๕๗,๙๙๐ บาท และให้ กองการเจ้าหน้าที่ แก้ไขคาสั่งเพิ่มเงินเดือนของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดยให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้นสูงของตาแหน่งอาจารย์ในหลักการเดียวกันกับข้าราชการ
๖.๒ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๐๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สมควร
เป็นบุคลากรดีเด่น ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็น ประธานกรรมการ
๒. ผู้แทนคณะ วิทยาลัย สานัก
เป็น กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็น กรรมการและเลขานุการ
๔. บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่กาหนดกลุ่ม จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น และกองการเจ้าหน้าที่
ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้กับทุกคณะ
วิทยาลัย สานัก ทราบ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
และคาสั่งมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น ดังนี้
๑.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็น ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมบัติ สินธุเชาวน์
เป็น อนุกรรมการ
๓. นายติ๊ก แสนบุญ
เป็น อนุกรรมการ
๔. นายรักขิต รัตจุมพฎ
เป็น อนุกรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
/โดยมีอานาจ...

-๒๕โดยมีอานาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ ประเภทเชี่ยวชาญและวิชาชีพ
เฉพาะ ประเภททั่วไป และประเภทลูกจ้างชั่วคราว เป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีปฏิทินการดาเนินการ ดังนี้
วันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น ครั้งที่ ๑
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ให้ทุกคณะ สานัก กอง ทราบ
คณะ สานัก ดาเนินการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นและส่งกองการเจ้าหน้าที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคลากรดีเด่น ครั้งที่ ๒
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
กองการเจ้าหน้าที่ เสนอคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและ
กีฬาบุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สานัก และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยและระดับสานัก คณะ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สืบเนื่องจากที่กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ พิจารณาเสนอผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน เป็น
/กรรมการ...

-๒๖กรรมการจั ดการทดสอบความรู้ ค วามสามารถและทักษะที่จาเป็น ในการปฏิบั ติงานของตาแหน่งประเภททั่ว ไป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร และที่ประชุมมีมติให้ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการจั ด การทดสอบความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะ ตา มประกาศแห่ ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ใครมีหน้าที่ในการออกประกาศฯ
๒. คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
๓. ผลจากการดาเนินงานตามประกาศฯ จะนาไปใช้ในเรื่องใดบ้าง
ข้อเท็จจริง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งได้กาหนดเรื่อง
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ก.พ.อ. จึง
กาหนดแนวทางการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางการดาเนินการ
(หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔)
กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพิจารณา และผลการพิจารณาเป็นดังนี้
ที่ประชุม
วาระที่
เกี่ยวกับ
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการ
๕.๒.๒ พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องกาหนด เห็นชอบ
บริหารงานบุคคล ครั้ง
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นใน
ที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
การปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งข้าราชการและพนักงาน
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยประกาศ
ดังกล่าวกาหนดรายการประเมินและระดับความคาดหวัง
ของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
ในการปฏิ บัติงาน แต่ยังมิไ ด้กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถและทักษะ นอกจากนี้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลั ยได้กาหนดให้ทุกหน่ว ยงาน
ประเมิ น สมรรถนะหลั ก ๕ ด้ า นในการประเมิ น ผล
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้หน่ว ยงานต้น
สังกัดเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และผู้ประเมิน

-๒๗ที่ประชุม
วาระที่
เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ
๕.๒.๒ พิจ ารณาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
บริหารงานบุคคล ครั้ง
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นใน
ที่ ๕/๒๕๕๖
การ ปฏิ บั ติ งา นส า หรั บข้ าร าช การ แล ะพ นั ก งา น
เมื่อวันที่ ๒๑
มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป
พฤษภาคม ๒๕๕๖
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภท
ผู้บริหารสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว
สภามหาวิทยาลัย
๔.๔.๒ การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
อุบลราชธานี ครั้งที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงาน
๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ
โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
๑.ให้มหาวิทยาลัย
ทดลองใช้ประกาศ
นี้ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ แล้ว
ทบทวนปรับแก้ไข
อีกครั้ง
๒.ควรให้มีการ
ประเมินผลงานใน
ตาแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์โดย
กาหนดสมรรถนะ
ทางด้านวิชาการที่
ชัดเจน เช่น การ
สอน การวิจัย และ
การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กาหนด
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะหลัก กาหนดให้ส่วนราชการ
ภายในต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กาหนดให้ส่วนราชการภายในต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน
/ข้อ ๓…

-๒๘ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่ว ไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริห าร โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้มีว าระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้นจากตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ให้พ้นจากการเป็นกรรมการด้วย
อานาจหน้าที่
๑. กาหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะปละ
ประเภทผู้บริหาร
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตามข้อและระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. พิจารณารับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตามที่คณะอนุกรรมการรายงานผล
ข้อ ๔ ผลการทดสอบ สามารถนาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ได้ไม่เกิน ๒ ปี
ทั้งนี้ การนาผลการประเมินไปใช้ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องไว้แล้ว ให้ผู้ขอ
กาหนดตาแหน่งเข้ารับการทดสอบและส่งผลการทดสอบให้กองการเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นต่อไป
และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดดังนี้
ข้อ ๒ การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการนาไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง
ดังนี้
(๑) การวางแผนกาลังคน
(๒) การสรรหาและการคัดเลือก
(๓) การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
(๔) การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
(๕) การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
(๖) การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การโอน ย้าย และการหมุนเวียนงาน
(๗) อื่นๆที่ ก.บ.บ.กาหนด
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกหลักเกณฑ์ คาสั่งหรือ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดาเนินการ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ดั ง นั้ น ผู้ มี อ านาจลงนามประกาศดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และผลจากการดาเนินงานตามประกาศฯ จะนาไปใช้ในเรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้นการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล พิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
/ข้อกฎหมาย...

-๒๙ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อ ก.บ.บ. จานวน ๒ คน ดังนี้
๑. ประธานสภาอาจารย์
๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๖.๔ กรอบอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ว่างมีเงิน) ตาแหน่งเลขที่ ๒๒

สื บ เนื่ องจากที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๗ มีมติให้คงอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ (ว่างมีเงิน) ไว้เพื่อรับ
โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ดาเนินการภายในระยะเวลา ๓ เดือน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
จะยุบอัตราข้าราชการดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนเป็นตาแหน่งอาจารย์ และคงไว้ที่ส่วนกลาง
(ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗)
ทั้งนี้ หากส่วนราชการภายในประสงค์เสนอขอใช้กรอบอัตราข้าราชการ (ว่างมีเงิน) ดังกล่าว
ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและข้อมูลกรอบอัตรากาลังที่จะสับเปลี่ยนตาแหน่ง
กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งทุกส่วนราชการภายในทุกหน่วยงาน พิจารณาและแจ้งความประสงค์
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปรากฏว่ามีเพียงคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งไม่สามารถ
พิจารณาหาตาแหน่งที่จะสับเปลี่ยนได้ทันภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพื่อทราบ ว่าไม่มีผู้แสดงความประสงค์ในการใช้กรอบอัตราตาแหน่งเลขที่ ๒๒
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๘๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการ กรณีมีคนครอง

คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ ยนตาแหน่ ง นายสุ พั ฒ จารุกมล ข้า ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน ประเภททั่วไป ตาแหน่งเลขที่ ๔๖๗ อัตราเดือนละ
๑๙,๓๒๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
/ในการนี้…

-๓๐ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความชานาญเหมาะสม
ในตาแหน่งนั กวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็น การพัฒ นาบุคลากรตรงกับลั กษณะงานที่ปฏิบัติจริง จึงเสนอขอเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ ง ชื่อ ตาแหน่ งจากตาแหน่ ง ผู้ ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน เป็นต าแหน่งนักวิ ทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ โดยยุบอัตราเดิม และไม่ขอรับอัตราใหม่ทดแทน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๒) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง (๒.๒.๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๔ ที่แนบท้ายประกาศ
และเสนอต่อ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
เมื่อ ก.บ.บ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการภายในเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดังนี้
ส่วนราชการภายในอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนราชการภายในเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจาส่วนราชการ
ภายในให้ความเห็นชอบ จานวน ๑ คน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จานวน ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของส่วน
ราชการภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
กรณีที่ไม่ส ามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีองค์ประกอบตามที่กาหนดได้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้
พิจารณามอบหมายบุคคลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคลและผลงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการประเมิน
บุคลและผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากรณีมี
คนครอง จากประเภททั่วไป เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ราย นายสุพัฒ จารุกมล
จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงาน เป็น ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
ทัง้ นี้ หากเห็นชอบจะได้เสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๗๖๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง
ขอส่งเอกสารแบบรายการขอเปลี่ยนตาแหน่งและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/๖.๖ ขออนุมัติ...

-๓๑๖.๖ ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล
ด้วย สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ยินดีตัดโอนตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ให้กับสานักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เนื่ องจากตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์พลั งงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้กาหนดให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีดาเนินการดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จาหน่ายพลังงานให้ใช้
เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๓,๕๓๐
กิโลโวลด์แอมแปร์ขึ้นไป ต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาอาคารควบคุมตามจานวน และคุณสมบัติที่กาหนดใน
กระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กาหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมจัดส่ ง
รายงานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี
ดังนั้น สานั กงานบริห ารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็น
ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ เพื่อรับผิดชอบด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปตาม
ตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ๒๕๕๒ ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๕๐)
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปสังกัดสานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
จาก ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
๓. ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อดารงตาแหน่ง
วิศวกรปฏิบัติการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
“กรณีเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วเสนอ
ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา”
/เอกสาร...

-๓๒เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๖/๔๖๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งและเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ผลการพิจารณาตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลั ยเงินรายได้ ให้กับสานักงานบริหารกายภาพฯ ใน
บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๔๐๗๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๖.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราว่างมีเงิน

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็ นชอบให้มีการกาหนดขอบเขตภาระงานและปรับโครงสร้างการบริหารงานสายสนับสนุน
ภาควิช า ให้ มีต าแหน่ งในโครงสร้ า ง คื อต าแหน่ งนั กวิ ช าการศึ กษา จานวน ๑ ต าแหน่ งและตาแหน่ง เจ้ าหน้า ที่
บริหารงานทั่วไปหรือผู้ปฏิบัติงานบริหาร จานวน ๑ ตาแหน่ง ดังนี้
ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตาแหน่งใหม่
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัดนี้ นางสาวจิราธร แสนทวีสุข ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และนางธีราพร เนาว์โสภา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน ทั้ง ๒ ตาแหน่งดังกล่าวให้เป็นไปตาม
โครงสร้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนตาแหน่งสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
กองการเจ้าหน้าที่ จึ งนาเสนออธิการบดีพิจารณาการขอเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราว่างมีเงินทั้ง ๒ อัตรา
ดั งกล่ าว และได้ มี ความเห็ น ให้ เสนอคณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลพิ จารณา รายละเอี ยดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังนี้
๑. จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็น ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
๒. จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ทั้งนี้ หากอนุมัติเห็นควรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานกองแผนงานเพื่อปรับแผน
การจ้างต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๓๕๙๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุมัติ
เปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราว่าง ประจาปี ๒๕๕๖
/๒. บันทึกข้อความ…

-๓๓๒. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๙๔๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการขออนุมัติเปลี่ยน
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
๓. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๖๒๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องการเปลี่ยนตาแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว อัตราว่างมีเงิน
มติที่ประชุม
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการวิเคราะห์ภาระงานของตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
และตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม และให้นาเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวหน้า
๖.๘ รายงานผลการขออนุมัติกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
พิจารณาวาระที่ ๕.๑๑ การกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ รายนายทวีศักดิ์ วิยะชัย และนายวีระพงษ์ บัวเขียว พิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนเรื่อง และให้
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง นั้น
เนื่องจาก จากการตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติมจากคณะเกษตรศาสตร์ ปรากฏว่า กองการ
เจ้าหน้าที่ ขาดหลักฐานวันที่ นายทวีศักดิ์ วิยะชัย และนายวีระพงษ์ บัวเขียว เสนอประวัติและผลงานเพื่อกาหนด
ระดับตาแหน่งสูงขึ้นต่อคณะ ดังนั้น เพื่อความชัดเจน กองการเจ้าหน้าที่ จะได้ขอหลักฐานดังกล่าวเพื่อประกอบการ
พิจารณาดาเนินการพร้อมข้อมูลอื่นๆ อาทิเช่น คุณวุฒิแรกบรรจุที่คณะได้ประกาศรับสมัคร (เฉพาะรายนายทวีศักดิ์ วิ
ยะชัย) วันที่ทั้งสองรายยื่นผลงานที่คณะ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว
มติประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

.....................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๓/๒๕๕๗
………………………………………….
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

-๓๔-

