รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นายอัมพล พันธุ์วงศ์
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายธรรมวิมล สุขเสริม
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์พจน์ ไชยเสนา
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
๙. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นางสาวศิริพร ยศมูล
๑๐. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นางสาวศศิวิมล เสมอใจ
๑๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
และการสาธารณสุข
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นายติ๊ก แสนบุญ
และการออกแบบ
๑๔. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
และสิทธิประโยชน์
๑๕. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
และเครือข่าย
๑๖. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๑๗. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
๓. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิพ์ ันธ์
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

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

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุมเวลา…

-๒เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ด้วยศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ได้ขอให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ
ทั่วประเทศ และได้เสนอรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดาเนินการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวจะทาให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิในสวัสดิการการรักษาพยาบาล
เทียบเท่าระบบราชการมากกว่ารูปแบบอื่นๆ สกอ. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่
พนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกับเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์ประสานงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้
มีข้อมูลประกอบการพิจารณา สกอ. จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจานวนบุคลากรและสวัสดิการด้านสุขภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอให้หน่วยงานแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสังกัดกรอกข้อมูลบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากร
(www.dms.ubu.ac.th) เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและส่งให้ สกอ. ภายในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
/๑) กาหนดให้…

-๓๑) กาหนดให้ตาแหน่งทุกประเภททุกระดับมีสมรรถนะหลักร่วมกัน ๕ สมรรถนะ
๒) กาหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างน้อย ๓ สมรรถนะตาม
รายการสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้จานวน ๑๖ สมรรถนะ (ยกเว้นตาแหน่งวิชาการ)
๓) กาหนดให้ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร มีสมรรถนะทางการบริหาร จานวน ๖ สมรรถนะ
๔) กาหนดรายะเอียดและระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒. สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบกาหนดตาแหน่งผู้สอน
ปฏิบัติการ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่ง
๔. กองการเจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๗
๕. คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่ ปรับรูปแบบร่างประกาศ โดยให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับแรก
๖. วั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กองการเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงานบุคคลคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม ๑๓ คน ได้ประชุมเพื่อทา
ความเข้าใจและทาความตกลงในการกาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระดับความคาดหวังของ
ความรู้ความสามารถและทักษะของตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ
เพื่อให้การดาเนินการเพื่อกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะความรู้
ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
(ฉบับที่ ๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการประชุม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
–
ร่าง- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
/มติที่ประชุม…

-๔มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการกาหนดระดับทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ การคานวณ และการจัดการข้อมูล ควรมีระดับที่สูงขึ้นตามระดับตาแหน่ง ดังนั้น จึงมีมติให้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ทบทวนระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการและเห็นควรทบทวนระดับความ
คาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกตาแหน่ง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทาสัญญา และการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนที่ประชุมทราบว่ากระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๔๙ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว เมื่อปี ๒๕๔๙ ซึ่งกระทรวงการคลังกาหนดขึ้นเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ นี้ แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ การจัดทาสัญญา
หมวดที่ ๒ หลักฐานและวิธีการตรวจสอบคานวณเงิน
หมวดที่ ๓ ขั้นตอนการเรียกชดใช้เงิน
หมวดที่ ๔ การคานวณดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์การผ่อนชาระเงิน
หมวดที่ ๖ หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน
หมวดที่ ๗ การยกเว้นความรับผิดตามสัญญา
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมระเบียบและหลักเกณฑ์ข้างต้นไว้ในคู่มือลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัยและดูงานสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแจ้งให้คณะ/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการท าสั ญ ญาและการชดใช้ เ งิ น กรณี รั บ ทุ น ลาศึ ก ษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
/เอกสารประกอบการประชุม…

-๕เอกสารประกอบการประชุม
- สาเนาหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑.๙)/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาคาขอการกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อทราบความเป็นมาของการจัดทาคาขอการกาหนดระดับตาแหน่ง
ประเภททั่วไป และประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรอบเส้ นทางความก้าวหน้า ) พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ และการจัดประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวัน อังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงและเพิ่มเติมคาขอการกาหนดระดับตาแหน่ง ให้มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นั้น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ ตามข้อตกลงของการประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑. ผู้เข้าร่วมการประชุม
- จ านวน ๓๖ คน แบ่งเป็น ผู้บริห ารและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ๕ คน และ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ รวม ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. การปรับปรุงและเพิ่มเติมคาขอการกาหนดระดับตาแหน่ง
- มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทาความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาข้อมูล ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทาความเข้าใจถึงการจัดทาข้อมูลส่วนต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องต้องกัน และเป็นไปตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- กองการเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล และจัดส่งให้กอง
การเจ้าหน้าที่ ภายในวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
การดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ในขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์คาขอกาหนดระดับ
ตาแหน่งของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามลาดับดังนี้
- สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เสนอคณะกรรมการบริหารกรอบ
อัตรากาลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา
- วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา
- วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
/มติที่ประชุม...

-๖มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ กาหนดการเตรียมความพร้อมและการทดสอบความรู้และทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้ว จานวน ๑๘ ราย
ตามที่ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ประเภทผู้บริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะฯ ได้รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมาอย่างต่อเนื่องนั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ด้านต่างๆ ได้กาหนดวันเวลาและสถานที่ในการเตรียมความ
พร้อมและการจัดการทดสอบความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรกรณีที่กองการเจ้าหน้าที่
รับเรื่องไว้แล้ว จานวน ๑๘ ราย และกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้บุคลากร
ทั้ ง ๑๘ ราย ทราบขอบเขตเนื้ อ หาของการทดสอบ วิ ธี ก ารและวั น เวลาสถานที่ ใ นการทดสอ บแล้ ว ทั้ ง นี้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
กาหนดการเตรียมความพร้อมและการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การประชุมการจัดทาแผนกิจกรรมสร้างสุขและการอบรมหลักสูตรนักสร้างสุข
องค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามที่ สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ข อความร่ ว มมื อ
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ในการเข้าร่ว มเป็นภาคีเครือข่ายโครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุ ข : บูรณาการ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ระหว่าง ๘ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
รองอธิก ารบดีฝ่ า ยบริห ารทรัพยากรมนุษ ย์ ได้เ สนอที่ประชุมทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการ นักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตาม
แผนการดาเนินการวัดความสุขบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังจากการดาเนินการสารวจและวัดความสุข
/ของบุคลากร…

-๗ของบุ ค ลากรทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยระบบออนไลน์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ แบบวั ด ความสุ ข HAPPINOMETER แล้ ว นั้ น
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ต้ อ งดาเนิ น การร่ ว มกั บ คณะบริ ห ารจัด การความสุ ข มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล ในการ
ดาเนินการจัดอบรมหลังจากวัดความสุขให้แก่ นักสร้างสุขทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาอบรม ๒ วัน
เพื่อให้ทราบการจัดทาแผนการดาเนินการสร้างความสุของค์กร และดาเนินการกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร
คณะกรรมการนักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการ
นักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงได้มีมติให้จัด
โครงการประชุมนักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกันจัดทาแผนการสร้างสุของค์กร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมหลักสูตรนักสร้างสุขของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เพื่อจัดกิจกรรมในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับแผน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
การทางาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
เอกสารประกอบการประชุม
- กาหนดการประชุมการจัดทาแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริห ารจัดการองค์ความรู้สู่ ความสุ ขในการทางาน
(Routine to Happiness – R2H)” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรนักสร้างสุขของหน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา ดังนี้
๑. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. นายแพทย์สุริยง แผลงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ ลาศึกษาแพทย์ประจาบ้าน สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ด้วยทุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีกาหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
/ข้อกฎหมาย...

-๘ข้อกฎหมาย/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 ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ไว้ดังนี้
กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการโดยไม่ต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กาหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายประเทือง ม่วงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการปกครอง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ นายประเทือง
ม่วงอ่อน รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามที่คณะรัฐศาสตร์เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้ง 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
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๗ การจ้าง...

-๙๔.๗ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย
จานวน ๖ ราย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

เงินเดือน

ตาแหน่งที่จ้าง

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เดือนละ

๕๐

๒๔,๘๓๐

ตั้งแต่วนั ที่

เงินรายได้
๑

น.ส.จีราพร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์

สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

และความปลอดภัย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การสาธารณสุข

นพ.ศิริพงษ์

แพทยศาสตรบัณฑิต

อาจารย์

สิระมนต์

สาขาแพทยศาสตร์

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

ทิพย์พิลา

๒

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

๔๐๓

๒๖,๐๓๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

การสาธารณสุข
๓

น.ส.จุรีรัตน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สาขาการตลาด

สานักงานเลขานุการ

จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

น.ส.วิไลลักษณ์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลปฏิบัติการ

เจริญชัยสงค์

สาขาพยาบาลศาสตร์

ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

จารุเกษม
๔

๒๙๕

๑๗,๒๙๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

๕๘๕

๒๐,๑๗๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนกรอบอัตรากาลัง

การสาธารณสุข
๕

๖

น.ส.ผุสดี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เถาว์คา

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

Master of Business
Administration
Business Administration
California State University,
Los Angeles

อาจารย์

นายวิญญู
วีระนันทาเวทย์

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คณะบริหารศาสตร์

๕๘๖

๑๓,๒๖๐

๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ อัตราใหม่ตามแผนกรอบอัตรากาลัง

๖๗

๒๒,๙๖๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ ทดแทนอัตราลาออก

ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๘ พนักงานมหาวิทยาลัย...

-๑๐๔.๘ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ลาออกจากราชการ จานวน ๑ ราย คือ นางสาววิภาพร กันพิพิธ ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
คณะบริหารศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อประกอบอาชีพอื่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการราย นางสาวรชยา อินทนนท์

สังกัดคณะบริหารศาสตร์
-ลับมติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รับพิจารณาเรื่องทบทวนผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ราย นางสาวรชยา อินทนนท์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติวิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง กาหนดว่า คาสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ ต้องมีการแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง รวมถึงองค์กรในการพิจารณาการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง หากไม่ได้มีการ
แจ้งระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง ระยะเวลาดังกล่าวจะขยายเป็น ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งคณะบริหารศาสตร์ มิได้แจ้งระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งผลการประเมินฯ และ
องค์กรในการพิจารณาข้อโต้แย้ง ให้ นางสาวรชยาฯ ทราบ จึงทาให้ระยะเวลาการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งขยาย
เป็น ๑ ปี คณะกรรมการฯ จึงต้องรับพิจารณาเรื่องทบทวนผลการประเมินฯ
๒. คณะกรรมการยืนยันตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งได้ชี้แจง
เกณฑ์การประเมินที่คณะกาหนด หัวข้อการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อที่ ๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และแสดง
สมรรถนะ ดังนี้
๑. ไปอบรมเกี่ยวกับวิชาที่สอน หรือด้านวิชาการ
ทุกประเภท/สัมมนา ๓ ครั้ง และได้นาความ
เชี่ยวชาญของตนไปใช้ (โดยระบุในสื่อการสอน)
เช่น วิจัย บริการวิชาการ ทานุ ตาราเรียน เอกสาร
ทางวิชาการทุกประเภทตาม ก.พ.อ. กาหนด หรือ
อย่างใดที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีผลงานออกมา
เป็นรูปธรรม (ภายในคณะ) หรือ
๒. นาความรู้ไปเผยแพร่ในระบบการจัดการ
ความรู้ของคณะ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง
หลักฐาน ใบขออนุมัติพร้อมรายงานผลการพัฒนา
สื่อการสอนหรือเอกสารการเผยแพร่

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
๑. แบบติดตามประเมินผลอบรม ใน ได้คะแนนในระดับที่ ๔ ตามคาอธิบาย ข้อ
หัวข้อ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย พร้อม ๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
เอกสารอ้างอิงเป็นการใช้ฐานข้อมูล ในระดับที่ ๕ นั้นต้องนาความเชี่ยวชาญ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย และเอกสาร ของตนไปใช้ ในงานวิจัย บริการวิชาการ
การทา KM
ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม เอกสารทาง
วิชาการทุกประเภทตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานที่อื่น

-๑๑เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อที่ ๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และแสดง
สมรรถนะ ดังนี้
๑. ไปอบรมเกี่ยวกับวิชาที่สอน + ด้านวิชาการ
ทุกประเภท/สัมมนา ๓ ครั้ง และได้นาความ
เชี่ยวชาญของตนไปใช้ เช่น วิจัย บริการวิชาการ
ทานุ ตาราเรียน เอกสารทางวิชาการทุกประเภท
ตาม ก.พ.อ. กาหนด หรือ
๒. อย่างอื่นใดที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีผลงาน
ออกมาเป็นรูปธรรม ได้แก่ การบูรณาการภายนอก
คณะ หรือ การสร้าง connection กับหน่วยงาน
ภายนอก (ต้องมีจดหมายเชิญ)
หลักฐาน ใบขออนุมัติพร้อมรายงานผลการพัฒนา
สื่อการสอนหรือจดหมายเชิญ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
๒. แบบติดตามประเมินผลฝึกอบรม ได้คะแนนในระดับที่ ๔ ตามคาอธิบาย
ในหัวข้อ การสร้างกรอบแนวคิดการ ข้อ ๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
วิจัยและบทความวิชาการจากการ
อาชีพ ทั้งนี้ในระดับที่ ๕ นั้น ไม่พบ
ทบทวนวรรณกรรม พร้อมเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้นาความรู้ไป
อ้างอิงเป็นเอกสารที่ได้จากการค้นคว้า ใช้ หากแนบเอกสารหลักฐานเป็น
และทบทวนวรรณกรรม โครงร่าง
บทความทางวิชาการ บทความทาง
บทความวิชากร และเอกสารการทา วิชาการจะต้องมีความสมบูรณ์ในระดับที่
KM
สามารถนาส่งเพื่อตีพิมพ์ได้
ผลงานที่อื่น

๓. แบบติดตามประเมินผลฝึกอบรม/
ป ระ ชุ ม สั ม ม น า ใน หั ว ข้ อ ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารทวนสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาและการสร้ า ง ปรั บ ปรุ ง
ข้ อ สอบ พร้ อ มเอกสารอ้ า งอิ ง เป็ น
ข้อสอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ปลาย
ภาค ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ภาค
การศึ ก ษาที่ ๒ และเอกสารการท า
KM

ได้คะแนนในระดับที่ ๔ ตามคาอธิบาย ข้อ
๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ทั้งนี้ในระดับที่ ๕ นั้น ผลงานทางวิชาการ
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคาสอน สื่อการสอน ตารา หนังสือ
บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น (โดยทั่วไป
หมายถึงนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น
เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักรกลแบบใหม่ เป็น
ต้น) ดังนั้นข้อสอบ จึงไม่ถือว่าเป็น
เอกสารทางวิชาการประเภทที่ ก.พ.อ.
กาหนด

๓. มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาทบทวนผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบ และแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ให้ทราบด้วย
อนึ่ง คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การเขียนกฎหมาย ให้มีการเขียนว่า กรณีผู้อุทธรณ์ ไม่พอใจผลการทบทวน จะ
สามารถเสนออุทธรณ์ต่อหน่วยงานใดได้อีก หรือให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
๒. การส่งเอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรกาหนด
ระยะเวลาในการส่งเอกสารให้ชัดเจน ผู้ถูกประเมินหากส่งเอกสารไม่ครบตามกาหนด คณะกรรมการไม่ควรรับ
เอกสารเพิ่ม เพราะจะส่งผลต่อการประเมิน คะแนนประเมิน และร้อยละในการเพิ่มเงินเดือนหรือค่าจ้าง ใน
ภาพรวมของคณะ
๕.๒ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
กาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกาหนดให้ ข้อ ๒ ของประกาศ ฯ “การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการนาไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นของการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ ดังนี้
/๑. การวางแผน…

-๑๒๑. การวางแผนกาลังคน
๒. การสรรหาและการคัดเลือก
๓. การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
๔. การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
๕. การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
๖. การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การโอน ย้าย และการหมุนเวียนงาน
๗. อื่นๆ ที่ ก.บ.บ. กาหนด
เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับ
บุคลากร นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการนาไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
๒. การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
อนึ่ง สาหรับบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเกี่ยวกับการการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ไว้ก่อนที่ประกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้อ ๒ การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับ
บุคลากร นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการนาไปเชื่อมโยงกับระบบอื่ นของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
(๗) อื่นๆ ที่ ก.บ.บ. กาหนด”
“ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกหลักเกณฑ์ คาสั่งหรือแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินการ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ ก.บ.บ. เป็นผู้วินิจฉัย
และคาวินิจฉัยของ ก.บ.บ. ถือเป็นที่สุด”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
/มติที่ประชุม...

-๑๓มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๕.๓ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

เงินรายได้ พ.ศ. ...
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถือปฏิบัติตาม ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้ว ย การจ้ างลู กจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. ... มาเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. ....
ทั้งนี้ หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ กองการเจ้าหน้าที่ จักได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
๓. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
๔. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. ...
มติที่ประชุม

ถอนเรื่อง

๕.๔ ขออนุมัติขอกาหนดตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
และตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
๑. กองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องขออนุมัติกาหนดตาแหน่งชานาญการพร้อมแบบประวัติส่วนตัว
และผลงาน พร้อมรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ รายชื่อพร้อมที่อยู่เพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ของ นายวีระพงษ์ บัวเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดสานักงานไร่
ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
/๒. คณะเกษตรศาสตร์...

-๑๔๒. คณะเกษตรศาสตร์ ขอทราบความคืบหน้าในการขอกาหนดชานาญการ กรณี นายวีระพงษ์
บัวเขียว (บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๙๔๗๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๓. กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งคณะเกษตรศาสตร์ทราบว่า มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อกาหนดเช่นเดียวกับข้าราชการ และ ก.พ.อ.ได้
กาหนดมาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งการขอตาแหน่งชานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้
ยื่นขอกาหนดตาแหน่งภายหลังจากประกาศ ก.พ.อ.
ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวจะต้องดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕ (บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/
๑๘๗๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๔. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณากรอบตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ กรณี นายวีระพงษ์ บัวเขียว
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติให้ถอนเรื่อง และให้กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
๕. คณะเกษตรศาสตร์ ส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สาเนาหนังสือของ นายวีระพงษ์ บัวเขียว
ที่ได้แจ้งความประสงค์และส่งเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๖. จากเอกสารที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งเพิ่มเติม ตามข้อ ๑.๕ นั้น พบว่าคณะเกษตรศาสตร์
รับเรื่องของ นายวีระพงษ์ บัวเขียว ที่ขอกาหนดตาแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ (เทียบได้กับระดับ
๖, ๗-๘ ระบบบริหารงานบุคคลเดิม และระดับชานาญการพิเศษในระบบบริหารงานบุคคลใหม่) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการยื่นขอกาหนดตาแหน่งก่อนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๗. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอขออนุมัติดาเนินการเพื่อกาหนดตาแหน่งชานาญการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย รายนายวีระพงษ์ บัวเขียว ต่ออธิการบดี พิจารณาขออนุมัติดาเนินการ เพื่อกาหนดตาแหน่ง
ชานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย รายนายวีระพงษ์ บัวเขียว และอธิการบดี มีความเห็นชอบให้ดาเนินการ
ตามเสนอ
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาการขออนุมัติกาหนดตาแหน่งของ นายวีระพงษ์ บัวเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น
วันที่คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่า ผลงานของบุคคลดังกล่าวเหมาะสมและเข้าข่ายที่
จะกาหนดตาแหน่งชานาญการได้ ทั้งนี้ หากอนุมัติ กองการเจ้าหน้าที่ จะได้เสนอขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เสนอเพื่อพิจารณา
๑. กาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
/ทั้งนี้…

-๑๕ทั้งนี้ วันที่อนุมัติแต่งตั้ง ต้องไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีตาแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชานาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระบบบริหารงานบุคคลเดิม
ก.ม. มีมติมอบอานาจในการพิจารณากาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๖,
๗-๘ ให้สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นผู้พิจารณาตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๒ ลงวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๔๒
กาหนด “มอบอานาจการกาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งผู้ชานาญการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การ
กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๖,๗-๘ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชานาญการพิเศษ ระดับ ๙ ในมหาวิทยาลัยมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความจาเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงานและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ก.ม.จึงมีมติ
มอบอานาจในการพิจารณากาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๖, ๗-๘ ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ชานาญการพิเศษ ระดับ ๙ ให้ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นผู้พิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.
กาหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒
หลักเกณฑ์และวิธีการ กาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๖, ๗-๘ ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ ช านาญการพิเศษ ระดับ ๙ ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความจาเป็นตามลั กษณะงานของหน่ว ยงาน ต้อง
พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑. ภารกิจหลักของหน่วยงาน
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ และ ลักษณะงานของตาแหน่ง
(หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๔/๑๕๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๘ และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒)
ข้อมูลขอกาหนดตาแหน่งของคณะเกษตรศาสตร์
การกาหนดความจาเป็นให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ
หลักเกณฑ์
๑. ภารกิจหลักของหน่วยงาน
๑.๑ สรุปภารกิจหลัก
ภารกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิต การปฏิบัติงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
การปฏิบัติงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการ
วิ ช าการแก่ ชุ ม ชน โดยมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติภารกิจ ๒ หน่วยงาน คือ สานักงานเลขานุการ
และสานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
ซึ่งภารกิจหลักดังกล่าวสรุปในภาพรวมได้เป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาคณะ ๗ ด้าน หลัก ดังนี้

การกาหนดความจาเป็นของคณะเกษตรศาสตร์
ระดับชานาญการ และ ระดับชานาญการพิเศษ
ในปั จ จุ บั น การใช้ ร ะบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และหน่วยงานถือเป็นความ
จาเป็นอย่างยิ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จัดว่าเป็นเครื่องมือ
หลั กในการที่จะใช้ในการผลิ ตสื่องานเรียนงานสอน
เตรี ย มข้ อ มู ล สอนส าหรั บ สายอาจารย์ แ ละสาย
สนับสนุนงานเรียนงานสอน รวมถึงการใช้โปรแกรมใน
ส่ ว นต่ า งๆของบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ร วดเร็ ว
แม่นยาในการทางาน จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ต้องมี

-๑๖หลักเกณฑ์
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ความสามัคคี ความพอเพียง จิตสาธารณะ
และมี ค วามพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเปิ ด ประชาคม
อาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
จัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
๒.พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทาวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
๓. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน
ท้องถิ่น โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริม
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
๔. พัฒ นาและสนั บ สนุ น งานบริ การวิ ช าการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความมั่นคง
ทางอาหารและพัฒนาชุมชน
๕. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้า นการเกษตร
และวิถีชุมชน
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้
ข้ อ มู ล เป็ น ฐานในการตั ด สิ น ใจโดยพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริห ารและพัฒ นาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการโดยการลดการ
พึ่งพาภาครัฐ
๗. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เพื่อการทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่ างมีความสุ ข
โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหาร
ทุ ก ระดั บ สร้ า งเสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพให้
บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุ คลากร และการจั ดการความรู้ เพื่อ น าไปสู่ การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ งานนโยบายหรืองานยุทธศาสตร์การบริหารของ
คณะ/หน่วยงาน
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ความพร้อมตลอดเวลา รวมทั้งต้องอาศัย
ประสบการณ์ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับ
เริ่มต้นคือ ระดับปฏิบัติการ และมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีนักวิชาการที่มีความสามารถสูงขึ้นใน
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

-๑๗หลักเกณฑ์
๑. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี และ
ความรับผิดชอบสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จใน
การประกอบอาชีพและมีความสุขในการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถเป็นกาลังสาคัญในการร่วม
พัฒนาประเทศและ ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๒. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและผลงาน
สร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยบูรณาการองค์ความรู้และสร้าง
เครือข่ายความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๔.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วย
การศึกษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ โดยบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑.๓ ภาระงานอื่นๆ
สนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนให้ภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยเข้าสู่บทบาทประชาคมอาเซียนให้ดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุก ด้วยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน การ
พัฒนาบุคลากรในภาคการเกษตรให้เข้มแข็งในภาค
การผลิตและธุรกิจการเกษตร การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตให้มีคุณภาพตลอดสายงานการผลิต การ
สนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรเพื่อให้
เป็นทรัพยากรที่สาคัญในการก้าวไปสู่ประชาคม
อาเซียนด้วยความรู้ความสามารถที่จะยืนหยัดบน
อาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนและก้าวหน้า
๒.หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของ
ตาแหน่ง
รับผิดชอบงานด้านเป็น sever ของหน่วยงาน
จัดทา Web site ของหน่วยงาน ศึกษาวิเคราะห์
กาหนดคุณสมบัติของเครื่อง ที่ใช้ภายในหน่วยงาน
และของเครื่องแม่ข่าย จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยง
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-๑๘หลักเกณฑ์
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ออกแบบเกี่ ย วกั บ ชุ ด ค าสั่ ง
ชุดคาสั่งอุปกรณ์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการ
ใช้คาสั่งต่างๆ การจัดระบบบริหารสารสนเทศ ของ
หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานในคณะ เช่น
MIS แบบประเมิน งานสารบรรณ จองรถ จองอุปกรณ์
โสต ระบบการประชุม ฯลฯ
๒.๒ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่าย เช่น e-learning, บทเรียน
ออนไลน์
๒.๓ บริ ห ารจั ด การเครื่ อ งแม่ ข่ า ยภายในคณะ เช่ น
ติดตั้ง ปรับปรุง ตั้งค่า เป็นต้น
๒.๔ สนั บ สนุ น งานเรี ย นงานสอนภายในคณะ เช่ น
ติดตั้งโน๊ตบุ๊ค, LCD Projector ลงโปรแกรม เตรียม
ห้องเรียน ทาเว็บไซต์สนับสนุนงานเรียนงานสอนเป็น
รายวิชา
๒.๕ บริ ก ารวิ ช าการ ให้ ค าปรึ ก ษาปั ญ หาด้ า น
คอมพิ ว เตอร์ แต่ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา
ตลอดจนบุคคลภายนอก
๒.๖ จัดสรรเครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการดาเนินงาน สนับสนุนงานเรียนงานสอน ฯลฯ
ของคณะ
๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่อง
แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ภายในคณะ
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒
๒. หนั งสือส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๔/๑๕๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๘
เอกสารประกอบการประชุม
- บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ ๑๖๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

/มติที่ประชุม...

-๑๙มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ให้คณะเกษตรศาสตร์ ส่งภาระงาน
เหตุผลความจาเป็นให้มีตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
พิเศษ เป็นรูปธรรมเพิ่มเติม
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๓. วันที่อนุมัติกรอบของตาแหน่งให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะให้มีผล
ย้อนหลังตั้งแต่วันทีค่ ณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่า ผลงานของบุคคลดังกล่าว
เหมาะสมและเข้าข่ายที่จะกาหนดตาแหน่งชานาญการได้ หรือ ณ วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๕.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ราย
นายสุพัฒ จารุกมล
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง กรณี นายสุพัฒ จารุกมล ดังนี้
๑. เห็ น ชอบให้ แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน บุคคลและผลงาน เพื่อ เปลี่ ยนประเภท
ตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นายสุพัฒ จารุกมล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๔๖๗ อัตราเงินเดือน ๒๐,๓๙๐
บาท สั ง กัด ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ เป็ น ตาแหน่ งประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะ ตาแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อัตราเงินเดือน ๒๐,๓๙๐ บาท สังกัดเดิม
๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดาเนินการประเมินบุคคลและ
ผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผลการ
ประเมินบุคคลและผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน
บั ด นี้ คณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลและผลงาน ได้ ด าเนิ น การตามระยะเวลาและ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงรายงานผลการประเมินบุคคลและผลงานของ นาย
สุพัฒ จารุกมล ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ผลการประเมิน
ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
นายสุพัฒ จารุกมล
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการ
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑
รอบ ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๖) ได้ ๖๔.๐๕ (๙๑.๕๐%)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน จานวน ๒ รอบการประเมิน
รอบ ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๗) ได้ ๖๕.๑๐ (๙๓ %)
ติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบ ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ ๒. ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
- จะต้อ งผ่ า นการทดสอบจากคณะกรรมการ
กาหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ากว่าระดับที่
จัดการทดสอบความรู้ และทักษะที่จาเป็นใน
มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบัติงาน ตามประเภทตาแหน่ง

-๒๐หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ผลการประเมิน
ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
นายสุพัฒ จารุกมล
ความรู้
๑. ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ทักษะ
๑. การใช้คอมพิวเตอร์ ๒. การใช้ภาษาอังกฤษ
๓. การคานวณ
๔. การจัดการข้อมูล
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๓. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ กรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ๓.๑ คู่มือการปฏิบัติงานช่วยสอน วิชา ๑๓๐๕ ๒๕๑
ในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้นาเสนอผลงาน ได้แก่
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงาน
จะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ผลการประเมิน ระดับดี (๗๙.๓๓ คะแนน)
๔. ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมี คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ดาเนินงาน
อ านาจหน้ า ที่ ป ระเมิ น บุ ค คลและผลงานให้ แ ล้ ว ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี้
เสร็ จ ภายใน ๙๐ วั น นั บ จากวั น ที่ ป ร ะธาน
- ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการได้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง แล้ ว ให้
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
รายงานผลการประเมิ น บุ ค คลและผลงานต่ อ
- คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ได้
หั ว ห น้ า ส่ ว นร าช ก าร ภ าย ใน เพื่ อ น าเ สน อ
ดาเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗
คณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน
พฤษภาคม ๒๕๕๗ นับเป็นเวลา ๖๘ วัน
จากเวลาที่กาหนด ๙๐ วัน
- คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแล้ว
- นายสุพัฒ จารุกมล มีผลการประเมินตามข้อ
๗(๑) และ (๓) ไม่ต่ากว่าระดับที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
- คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ได้
ประเมินบุคคลและผลงานครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่กาหนด ยกเว้น การประเมินความรู้
ความสามารถและทักษะ ตามความในข้อ ๗
(๒) ที่ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๕. การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
- มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ
/รองอธิการบดี...

-๒๑รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา การขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ของนายสุพัฒ จารุกมล จาก ตาแหน่ง
ประเภททั่ว ไป ต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติง านวิทยาศาสตร์ ระดับ ช านาญงาน เป็ น ต าแหน่ง ประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะ
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
๑. รับรองผลการดาเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน ตามแบบสรุ ป ผลการประเมิน ยกเว้นการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(เฉพาะ
สมรรถนะหลัก)
๒. ให้นายสุพัฒ จารุกมล เข้ารับการทดสอบความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตามองค์ประกอบของความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่ง ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการรายงานผลการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน
ประกอบด้วย ๑. การบริการที่ดี ๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔. การทางานเป็น
ทีม ๕. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ ปฏิบัติตามข้อ ๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กาหนดให้ส่วนราชการภายในต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน
สาหรับ วันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง จะมีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ ตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศฯ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่อ งหลั ก เกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขการเปลี่ ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ (๒.๒.๒) วรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานมีอานาจหน้าที่ประเมินบุคคล
และผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประธานคณะกรรมการได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง แล้วให้รายงานผล
การประเมินบุคคลและผลงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน
ข้อ ๗ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการประเมินบุคคลและผลงาน
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน จานวน ๒ รอบการประเมินติดต่อกัน โดยผลการประเมินในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
(๒) ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะ ให้ ป ระเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ากว่าระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๓.๑) กรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน ให้นาเสนอผลงาน
ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ เล่ม โดยผลงานจะต้องมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ให้ ส่ ว นราชการภายในรายงานผลการประเมิ น บุ ค คลและผลงาน พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาส่วนราชการภายใน ต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๐ วันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ
/เอกสารประกอบ…

-๒๒เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๘/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่องรายงานผลการประเมินขอเปลี่ยนตาแหน่ง
๒. แบบสรุปผลการประเมินบุคคลและผลงาน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. รับรองผลการดาเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินบุคคลและ
ผลงาน ตามแบบสรุปผลการประเมิน ยกเว้นการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(เฉพาะ
สมรรถนะหลัก)
๒. ให้นายสุพัฒ จารุกมล เข้ารับการทดสอบความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบของความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่ง ตาม
วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการรายงานผลการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน
ประกอบด้วย ๑. การบริการที่ดี ๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔. การทางาน
เป็นทีม ๕. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ สาหรับวันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง จะมีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ ตามความในข้อ ๑๐ แห่ง
ประกาศฯ
๕.๖ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) อัตราว่างมีเงิน
ด้วย คณะรัฐศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จาก
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ (นายรัชวุฒิ ทองเลิศ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๔) ตาแหน่งเลขที่ ๓๔๓ อัตราเงินเดือน ๑๗,๒๙๐ บาท เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ ได้โอนห้องสมุดของคณะให้สานักวิทยบริการ บริหารจัดการ จึงทา
ให้ ไม่มีภาระงานในตาแหน่งบรรณารักษ์ จึงประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อตาแหน่งบรรณารักษ์ เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ (๑) กรณีตาแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการ
ภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๑ ที่แนบท้าย
ประกาศ และเสนอต่อ ก.บ.บ.เพื่อพิจารณา
โครงสร้างส่วนราชการภายในและอัตรากาลัง

ข้อมูลคณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๑
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
โครงสร้างและอัตรากาลัง สานักงานเลขานุการ
โครงสร้าง ประกอบด้วย
๑. งานบริหารงานทั่วไป

-๒๓หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ข้อมูลคณะรัฐศาสตร์
๒. งานบริหารงานบุคคล
๓. งานคลังและพัสดุ
๔. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๕. งานแผนและงบประมาณ
๖. งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๗. งานบริการการศึกษา
๘. งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
๙. งานพัฒนานักศึกษา
อัตรากาลังที่มี
๑. ตาแหน่งอาจารย์ ๒๓ อัตรา ว่างมีเงิน ๖ อัตรา
๒. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒ อัตรา
๓. ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๓ อัตรา
๔. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๓ อัตรา
ว่างมีเงิน ๑ อัตรา
๕. ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ๑ อัตรา
๖. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๑ อัตรา
๗. ตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ ๑ อัตรา
๘. ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ๒ อัตรา
ว่างมีเงิน ๑ อัตรา
๙. ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ๑ อัตรา
๑๐. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา
๑๑. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่างมีเงิน ๑ อัตรา
๑๒. ตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ว่างมีเงิน ๑ อัตรา
ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์
มีผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน ๒ อัตราคือ
๑. นายเพชร เสาร์ศรี
รับผิดชอบภาระงาน งานแผนและงบประมาณ และ
งานส่ ง เสริ ม การวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการและท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
๒. นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ศรีโชค
รับผิดชอบภาระงานงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ

-๒๔เหตุผลความจาเป็น
๑. คณะรัฐศาสตร์ ได้โอนห้องสมุดของคณะให้สานักวิทยบริการ บริหารจัดการ จึงทาให้ไม่มีภาระ
งานในตาแหน่งบรรณารักษ์ จึงประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อตาแหน่งบรรณารักษ์ เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. คณะรัฐศาสตร์ มีภาระงานผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเตรียมการประชุมต่างๆ ในฐานะเลขานุการ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไป การติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเชื่อมโยงงานแต่
ละงานภายในสานักงานเลขานุการ ได้แก่ งานคลังและพัสดุ งานบริ หารบุคคล งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งาน
แผนและงบประมาณ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริการการศึกษา งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ และงานพัฒนานักศึกษา แต่ขาดผู้ปฏิบัติงาน จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยน
ชื่อตาแหน่ง จากตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประโยชน์ที่คณะรัฐศาสตร์จะได้รับ
๑. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของคณะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องต่อการดาเนินงาน
๒. เพื่อปรับปรุงให้คนเหมาะกับงาน และเป็นไปตามสมรรถนะการปฏิบัติงานที่แสดงออก
๓. เพื่อ เป็ น การจู ง ใจให้ บุ ค ลากรปฏิบั ติ ห น้า ที่ อ ย่ างเหมาะสม ตรงตามความรู้ ความสามารถ
ตอบสนองนโยบายและข้อบังคับของคณะ
๔. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อการบริหารของคณะ
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
อัตราตาแหน่งเลขที่ ๓๔๓ เป็นตาแหน่งว่างมีเงิน อัตราเดือนละ ๑๗,๒๙๐ บาท ประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ขอเปลี่ยนชื่อตาแหน่งเป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรณีดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และ
การตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสนอ ก.บ.บ.พิจารณาอนุมัติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
จาก ตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
“กรณีเปลี่ยนตาแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วเสนอ ก.บ.บ.
เพื่อพิจารณา”
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะรัฐศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๒๑๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง
เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง กรณีตาแหน่งว่างมีเงิน
/มติที่ประชุม...

-๒๕มติที่ประชุม
ให้คณะรัฐศาสตร์ ดาเนินการวิเคราะห์ภาระงานของสานักงานเลขานุการ ว่าจาเป็น
ต้องมีตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพิ่มขึ้นหรือไม่ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา
ต่อไป
๕.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุและขออนุมัติเปิดคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับอนุมัติให้เปิดสอบแข่งขันบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ จานวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทน
อัตราเดิมที่ลาออกจากราชการ และที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลั ย ตาแหน่งนั กวิเคราะห์ น โยบายและแผนปฏิบัติการ จาก “คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา” เป็น
“คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านการบริหารทั่วไป การจัดการทั่ วไป เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐหรือเอกชนอย่างน้อย ๕ ปี” โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
๑. วิทยาลัยแพทย์ฯ มีแผนการขอและใช้งบประมาณอีกประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าล้าน
บาท ในช่วงปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ซึ่งต้องการคนที่สามารถทางานเป็นและเรียนรู้งานได้เร็วและสามารถประสานงาน
กับหน่วยงานที่เป็นหน่ วยงานภาครัฐ หรื อเอกชนที่มีประสบการณ์ในการจัดทาแผนครุภัณฑ์ , สิ่ งก่อสร้าง และ
สามารถหาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและอาคารต่างๆ ในส่วนของการใช้บริการ
ในรูปแบบโรงพยาบาลขนาด ๑๑๒ เตียง และเพื่อเตรียมตัวในการรองรับการขยายตัวเป็น ๔๐๐ เตียง ใน ๑๐ - ๑๕
ปีข้างหน้า ซึ่งวิทยาลัยแพทย์ฯ จาเป็นมีการดาเนินงานต่างๆ อีกมากเพื่อเตรียมการในเรื่องของสิ่งก่อสร้าง, ครุภัณฑ์,
EIA และแผนงานบุคลากรรวมทั้งแผนงานอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทใหญ่ของวิทยาลัยแพทย์ฯ ในการขอ
งบประมาณอีกไม่ต่ากว่า ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ล้านบาท ในช่วงเวลาหลังปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไปอีกครั้ง
๒. วิทยาลัยแพทย์ฯ ต้องการบุคลากรด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมาดาเนินงาน
เพิ่มเติมในส่วนของงานบริห ารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สกอ. ซึ่งวิทยาลัย
แพทย์ฯ ขณะนี้อยู่ในช่วงขยายตัวและมีงานที่ต้องการคนที่เรียนรู้งานได้เร็ว หรือมีประสบการณ์เข้ามาช่วยในการ
ดาเนินงานด้านนี้ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
๓. วิทยาลัยแพทย์ฯ มีนโยบายตามมติของ กสพท. และ สกอ. ในการดาเนินการเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มในการด าเนิ นงานด้ าน EdPEx ซึ่ งเป็ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา ที่ จะเข้ ามาทดแทน
ระบบงาน QA ซึ่ งเป็ น งานประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาแบบเดิ ม โดยลั ก ษณะงาน EdPEx มี ร ะบบงานและ
กระบวนการในการบริหารจัดการในการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าเกณฑ์ QA
เดิม จึงจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่มีความพร้อม ในระดับค่อนข้างสูงเพื่อช่วยในการ
พัฒนางานร่วมกับทีมงานแผนและงบประมาณ และงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
๔. ในส่วนงบประมาณ ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่มี
ผลกระทบงบประมาณในภาพรวม
แต่เนื่องจากตามความในข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
กาหนดชื่อตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดว่า
การกาหนดชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นาบัญชีแสดงมาตรฐาน
/กาหนด...

-๒๖กาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ซึ่ง
คู่ มื อ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. ๒๕๓๓ ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการว่า จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ดังนั้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ และมี คุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจ ารณา กาหนดคุณ วุฒิ ของผู้ ที่มี สิ ทธิ์ส มั ครสอบแข่ง ขันบุค คลเพื่ อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย ต าแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จาก “คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา” เป็น
“คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านการบริหารทั่วไป การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐหรือเอกชนอย่างน้อย ๕ ปี”
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้….
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย....”
“ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการกาหนดชื่อตาแหน่งและจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ทุกตาแหน่ง
โดยระบุชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยยึดหลักสมรรถนะสาหรับตาแหน่ง”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดชื่อตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๔ การกาหนดชื่อตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นา
บัญชีแสดงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม”
มติที่ประชุม
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ จาก “คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา” เป็น “คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารทั่วไป การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์” ทั้งนี้ ในประกาศรับสมัครให้คณะ
ระบุเงินเดือนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้ชัดเจน สาหรับ “ประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐหรือ
เอกชนอย่างน้อย ๕ ปี” ให้กาหนดเป็นคุณสมบัติพิเศษ
/๕.๘ ขออนุมัติ...

-๒๗๕.๘ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด้ว ย วิทยาลัยแพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุข ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
ตาแหน่งอาจารย์ (ว่างมีเงิน) จานวน ๒๐ อัตรา ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตรากาลังเพื่อบรรจุนักศึกษา
แพทย์ผู้ทาสัญญาฯ จ้างบุคลากรทางการแพทย์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ จานวนทั้งสิ้น ๓๑ อัตรา
โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยที่กองแผนงานได้ตรวจสอบข้อมูล
ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแล้ว พบว่า มีอัตราว่างที่จะใช้เปลี่ยนแหล่งงบประมาณในการจ้าง
ตามที่วิทยาลัยแพทย์ฯ เสนอเหลือเพียงจานวน ๒๐ อัตรา เป็นงบประมาณจานวน ๖,๖๘๑,๐๗๓.๘๐ บาท เท่านั้น
เพื่อให้การบริหารกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์เพื่อบรรจุนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ
เป็ น ไปด้ ว ยความเหมาะสม กอปรกับ มติคณะกรรมการประจ าวิท ยาลั ยแพทย์ฯ ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๗ วาระพิ เศษ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากไม่เร่งดาเนินการบริหารกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์เพื่อบรรจุ
นั กศึ กษาแพทย์ ผู้ ทาสั ญ ญาฯ ในอนาคตอาจมี ปัญ หาขาดสภาพคล่ อ งในการจ่า ยค่ าจ้ างพนัก งาน เนื่องมาจาก
ผลกระทบด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
ในการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรกรอบอั ตรากาลังจานวน ๒๐
อัตราตามที่กองแผนงานเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบแล้ว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอ
อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จากตาแหน่งอาจารย์เพื่อบรรจุนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ เป็น ตาแหน่งอาจารย์
สาขาวิชา และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ที่จ้างด้วยเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จานวน ๑๑ อัตรา
จากเดิมคุณวุฒิ
-ปริญญาโท หรือเทียบเท่า (นักศึกษาแพทย์
ผู้ทาสัญญาฯ)

-ปริญญาโท หรือเทียบเท่า (นักศึกษาแพทย์
ผู้ทาสัญญาฯ)

เป็นคุณวุฒิ และสาขาวิชา
- ปริญญาเอก
สาขาวิชา
- ชีวเคมี จานวน ๑ อัตรา
- สรีรวิทยา จานวน ๑ อัตรา
- ชีวเวชศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
- ปริญญาโท
สาขาวิชา
- กายวิภาคศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
- สรีรวิทยา
จานวน ๑ อัตรา
- วิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๑ อัตรา
- เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล จานวน ๒ อัตรา
- วุฒิบัตร
สาขาวิชา
- พยาธิวิทยากายวิภาค จานวน ๑ อัตรา
- ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ จานวน ๑ อัตรา
- กุมารเวชศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
สาขาโรคระบาดหายใจและเวชบาบัดวิกฤต

-๒๘๑.๒ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน ๑๐ อัตรา
จากเดิมคุณวุฒิ
เป็นคุณวุฒิ และสาขาวิชา
-ปริญญาโท หรือเทียบเท่า (นักศึกษาแพทย์ - ปริญญาโท
ผู้ทาสัญญาฯ)
สาขาวิชา
- อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน ๒ อัตรา
- การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม จานวน ๑ อัตรา
- วิทยาการระบาด จานวน ๑ อัตรา
- สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
- สาขาส่งเสริมสุขภาพ จานวน ๑ อัตรา
- สาขาชีวสถิติ จานวน ๑ อัตรา
- สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ จานวน ๑ อัตรา
- สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จานวน ๑ อัตรา
- สาขาการบริหารจัดการสาหรับนักบริหาร จานวน ๑ อัตรา
ทั้งนี้ เนื่องจากจานวนตาแหน่งที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เสนอขอเปลี่ยนเงื่อนไขการ
บรรจุ จ านวน ๒๑ อั ต รา แต่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรกรอบอั ต ราก าลั ง คงเหลื อ จ านวน ๒๐ อั ต รา วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติเพิ่มกรอบอัตรากาลังเป็น ๒๑ อัตรา ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร
คือจานวน ๖,๖๘๑,๐๗๓.๘๐ บาท ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประมาณการงบประมาณแล้วพบว่า มีเพียงพอใน
การเบิกจ่ายในปัจจุบันและในอนาคต
ผู้อานวยการกองแผนงาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามหลั กการบริห ารงบประมาณสามารถ
ดาเนินการตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเสนอได้ ส่วนการเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างบุคลากร
จากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ดาเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จานวน ๒๑ อัตรา ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขเสนอ ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร คือจานวน ๖,๖๘๑,๐๗๓.๘๐ บาท
๒. ขออนุมัติขออนุมัติเปิดรับสมัครคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่จ้างด้วยเงินรายได้เข้าสู่ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ตามข้อ ๗ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนด “ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้...
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน ...”
๒. ตามข้อ ๗ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ “ตาแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกต้องเป็น
ตาแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผนกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนดาเนิ นการเปิดสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกให้ดาเนินการ ดังนี้
/(๒) กรณีขออนุมัติ…

-๒๙(๒) กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.”
๓. กรณีการเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง ต้องดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุตาแหน่งว่างมีเงิน จานวน ๒๑ อัตรา ตาแหน่งอาจารย์ (สายวิชาการ)
๒. บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๕๖๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องการบริห ารกรอบ
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เพื่อบรรจุนักเรียนทุนแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ
๓. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๑๖๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่ง
ข้อมูลประกอบการอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตาแหน่งว่างมีเงิน...เพิ่มเติม
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเสนอ ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร คือจานวน ๖,๖๘๑,๐๗๓.๘๐ บาท โดยไม่ทาให้กรอบอัตรากาลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดาเนินการ
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
๑. ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่ต้องใช้ใน ๕ ปีข้างหน้า
๒. ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ ที่ได้ดาเนินการประกาศรับสมัคร
แล้ว แต่ไม่มีผู้มาสมัครในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เข้าสู่ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน ต่ออธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง
๕.๙ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตามแนวปฏิบัติตาม
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง
ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเห็นในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ขอให้ใช้แนวปฏิบัติตามหนังสือเวียน กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว. ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ข้อ ๑ กาหนดว่า การกาหนด
ตาแหน่งและเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราว หากเป็นงานในหน้าที่ของตาแหน่งข้าราชการ ให้อนุโลมใช้ชื่อ
ตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งเหมือนตาแหน่งข้าราชการและหากเป็นงานในหน้าที่ของตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา ให้อนุโลมใช้ชื่อตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้างประจา และ ตามมติ
ก.บ.บ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ นาตาแหน่งที่มีชื่อไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่กาหนด เสนอ ก.บ.บ พิจารณา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นว่าจะ
เป็นชื่อตาแหน่งเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงาน นั้น
/จากการตรวจสอบ…

-๓๐จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่ามีลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา มีชื่อตาแหน่งไม่สอดคล้องตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังกาหนด กองการเจ้าหน้าที่จึงขอให้
หน่วยงานพิจารณากาหนดชื่อตาแหน่งใหม่ให้สอดคล้องกับภาระงาน ทั้งนี้ต้องเป็นตาแหน่งไม่สูงกว่าคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งเดิม ใน การจัดเข้าสู่ตาแหน่งใหม่ของลูกจ้างชั่วคราว จะต้องเทียบเคียงกับการจัดตาแหน่งลูกจ้างประจาเข้าสู่
ระบบใหม่ ตามหนังสือ สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๔/๓๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และให้หน่วยงานแจ้งข้อมูล
การเปลี่ยนชื่อตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อนาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ที่มีชื่อตาแหน่งไม่สอดคล้อง ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด ตามตารางรายละเอียดที่แนบ
๒. เห็นควรพิจารณาอนุมัติในการเปลี่ยนตาแหน่งให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมีมติ หรือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว. ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
๒. ตารางรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อตาแหน่งใหม่ ตามที่คณะ/หน่วยงานพิจารณาเห็นชอบแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ที่มีชื่อตาแหน่งไม่สอดคล้อง ตามที่กระทรวง
การคลังกาหนด ตามตารางรายละเอียดที่แนบ และให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติอนุมัติ
๕.๑๐ การจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้มีการปรับบัญชี
เงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๔ และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยพิจารณากรณีการปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง
ลูกจ้าง ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ ว ๔๐ ลง
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ นัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติให้ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ทั้งที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และจ้างด้วยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขออนุมัติจ่าย
ค่าจ้างตกเบิกส่วนที่เพิ่มขึ้นเดือนละ ๙๙๐.- บาท ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
จานวน ๑๑ ราย โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติ ขอให้หารือสานักงานกฎหมายและนิติการ ว่าจะ
สามารถดาเนินการจ่ายได้หรือไม่ และนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
/รองอธิการบดี...

-๓๑รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
๑. สานักกฎหมายและนิติการ เห็นว่า เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์ ได้รับสิทธิ์ในการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือ
กระทรวงการคลังดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างตกเบิกย้อนหลัง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้
๒. หากพิจารณาอนุมัติ ขอให้คณะศิลปศาสตร์ แจ้งหนังสือขอปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศดังกล่าว โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต่ออธิการบดีเพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการออก
คาสั่งปรับอัตราค่าจ้างชาวต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนาหนังสือสานักงานกฎหมายและนิติการ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๙๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อหารือการจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๒. ตารางรายละเอียดการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุม
อนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างตกเบิกย้อนหลัง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้คณะศิลปศาสตร์ แจ้งหนังสือขอปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ดังกล่าว โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต่ออธิการบดีเพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการออกคาสั่งปรับ
อัตราค่าจ้างชาวต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป
เลิกประชุมเวลา

๑๖.๑๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๘/๒๕๕๗

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

