รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นายธรรมวิมล สุขเสริม
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
๕. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
นายสราญ ปริสุทธิกุล
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๗. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
๘. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
๑๑. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์
และการสาธารณสุข
๑๒. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
และการออกแบบ
๑๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
๑๔. (แทน) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ นายอธิพงศ์ สุริยา
และเครือข่าย
๑๕. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร
และสิทธิประโยชน์
๑๖. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๗. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๘. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒. รักษาราชการแทน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
/ผู้ร่วมประชุม...

-๒ผู้ร่วมประชุม
๑. นางอรทัย เลียงจินดาถาวร
๒. นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
๓. นางวัชรี ศรีคา
๔. นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช
๕. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๖. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๗. นางกาญจนา สาธร
๘. นายณัฐพล สายโสม
๙. นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายแผนและการพัฒนาการวิจัย คณะศิลปศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วาระพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วาระพิเศษ วันพฤหัสบดีที่
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ ๓…

-๓ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขอยกเลิกแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ

รั กษาราชการแทนผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่า ยบริ หารทรั พยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุ ม
พิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ที่ป ระชุ มกาหนดแนวปฏิบั ติ ให้ บุ ค ลากรงดเว้ นการเดิน ทางไปต่า งประเทศ หากมี ความจ าเป็นต้ องเดิน ทางไป
ต่างประเทศให้ส่งเรื่องถึง กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า ๑ เดือน เพื่อส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นเป็นการเดินทาง
ส่วนตัว ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ นั้น
เนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ จึงขอเรียนซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ดังนี้
ข้อ ๑ การงดการเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การไปศึกษาดูงานเท่านั้น
ข้อ ๒ ให้ถือปฏิบัติทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๓ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้หมายความรวมถึงการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยาย ฝึกอบรม การเยือนสถาบันการศึกษาเพื่อทาความตกลง
ระหว่างสถาบันการศึกษา ที่มีพันธกรณี หรือมีการกาหนดไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นที่จะต้องไปศึกษา
ดูงานในต่างประเทศ หรือกรณีอื่นที่ไม่มีพันธกรณี หรือมีการกาหนดไว้ก่อนแล้ว ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นรายกรณี โดยผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๔ ให้งดการเดินทางไปศึกษาดูงานไม่ว่าจะจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้
ข้อ ๕ ถ้ามิได้เป็นการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๖ การขออนุมัติ เดิน ทางไปต่ างประเทศต้องได้รั บอนุ มัติ / อนุญ าต/รับทราบจาก
หัวหน้าส่วนราชการก่อนตามระเบียบฯ เช่น บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติ /อนุญาตจากอธิการบดี
ทั้งนี้ การจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติจะต้องเป็นดุลพินิจของอธิการบดี กรณีอธิการบดีจะต้องได้รับการอนุมัติ /อนุญาต
จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการขอยกเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานตามข้อ ๑ จะต้องขอ
อนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้สถาบันฯ รวบรวมตามแบบฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด เพื่อจะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขอยกเลิกแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. ให้ถือตามแนวปฏิบัติตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/
ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๒๘(๑)/๕๖๙
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
/มติที่ประชุม...

-๔มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รั กษาราชการแทนผู้ ช่ว ยอธิ ก ารบดีฝ่ า ยบริ หารทรั พยากรมนุษ ย์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ นาเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ ตามที่ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความ สามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร นั้น
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กาหนดให้มีการทดสอบความรู้ความ สามารถและทักษะฯ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม
บัดนี้ ได้ดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ดังนี้
๑. จานวนผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ
ลาดับ
๑
๒
๓

ประเภทตาแหน่ง
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
๓๔
๑๖
๑๓๓
๑๘๓

๒. จานวนผู้เข้าสอบ จานวนผู้ขาดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ แยกตามรายด้าน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ความรู้ความสามารถและทักษะฯ
จานวนผู้เข้าสอบ (คน) จานวนผู้ขาดสอบ (คน)
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติการ)
๑๕๒
๓๑
ด้านการจัดการข้อมูล (สอบปฏิบัติการ)
๑๕๐
๓๓
ด้านการคานวณ (สอบข้อเขียน : ปรนัยและอัตนัย)
๑๔๘
๓๕
ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๑๕๑
๓๒
ในตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการฯ (สัมภาษณ์)
๑๕๑
๓๒
การใช้ภาษาอังกฤษ
-สอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย)
๑๔๙
๓๔
-สัมภาษณ์
๔๒
๒
/๓. ผลการทดสอบ...

-๕๓. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ
ลาดับ

ความรู้ความสามารถและทักษะฯ

เข้าสอบ
๑๕๒
๑๕๐
๑๔๘
๑๕๑

จานวน (คน)
สอบผ่าน
๑๓๖
๑๔๒
๑๑๕
๑๕๑

การใช้คอมพิวเตอร์
การจัดการข้อมูล
การคานวณ
ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่ง
กฎหมายและกฎระเบียบราชการฯ
๑๕๑
๑๕๑
การใช้ภาษาอังกฤษ
-สอบข้อเขียน
๑๔๙
๔๔
-สอบสัมภาษณ์
๔๒
๓๑
หมายเหตุ : ผู้สอบผ่านข้อเขียนแต่ไม่
ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ถือว่าไม่ผ่าน
การทดสอบ และให้สอบข้อเขียนใหม่
สรุป ผู้ผ่านการทดสอบทั้ง ๖ ด้าน มีจานวน ๒๖ คน

สอบไม่ผ่าน
๑๖
๘
๓๓
๐
๐
๑๐๕
๑๑

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๘
รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วาระพิเศษ วันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๘ รอบครึ่งปี
แรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินที่คณะ/หน่วยงาน นาเสนอภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน
ภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน โดยเงินรายได้คณะและเงินอุดหนุน (ด้านสาธารณสุข) จัดสรรให้ร้อยละ ๓ ของ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยจัดสรร
ให้คณะ/หน่วยงานร้อยละ ๒.๙๒๕ และเงินที่กันไว้ส่วนกลางร้อยละ ๐.๐๗๕ ใช้สาหรับการปัดเศษให้แก่พนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย และจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่งาน
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย โดยที่ การทางานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยตามดุลยพินิจของอธิการบดี กอง
การเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสังกัดคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว
/ประเด็นเสนอ…

-๖กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการดาเนินการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจาปี ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. วงเงิน ๓ % ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
รายการ
จานวนพนักงาน
เงินเดือนรวม
วงเงิน ๓ %

เงินงบประมาณ (แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข)
๓๓๑ ราย
๑๐,๑๑๑,๒๖๐ บาท
๓๐๓,๓๓๗.๘๐ บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๔๘๕ ราย
๑๑,๒๓๙,๗๔๐ บาท
๓๓๗,๑๙๒.๒๐ บาท

๒. เงินที่กันไว้ส่วนกลาง
ใช้ปัดเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยและจัดสรรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม จานวน ๕๐ ราย
๓. สรุปวงเงินและผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๘
รายการ
วงเงิน ๓ %
ใช้เพิ่มเงินเดือนรวม
วงเงินคงเหลือเหลือ

เงินงบประมาณ(แผ่นดิน+ด้านสาธารณสุข)
๓๐๓,๓๓๗.๘๐ บาท
๒๙๕,๐๖๐ บาท
๘,๒๗๗.๘๐ บาท

เงินรายได้(ม.+คณะ)
๓๓๗,๑๙๒.๒๐ บาท
๓๐๔,๙๖๐ บาท
๒๙,๒๓๒.๒๐ บาท

ดังนั้น ในภาพรวมวงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไม่เกินวงเงิน ๓ %
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคณะหน่วยงาน
โดยมีคาสั่งให้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๘ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และได้
มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายบุคคล โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูล
DMS เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑๕ ราย
โดยอธิการบดีได้เห็นชอบและลงนามในคาสั่งและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้
/ประเด็น…

-๗-

ที่
๑

ชื่อ-สกุล
เงินรายได้
นายไตรภพ
รสจันทร์

คุณวุฒิ/สถานศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๒

นางสาวศุภสิ รา
ข่าทิพที

บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๓

นายจักริน
สงวนศักดิ์

๔

นายชัชฎากรณ์
บัวจูม

นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
การท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๕

นางสาวพัชราวดี
กะวิกุล

๖

นางสาวทัศน์วรรณ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
การพยาบาลสตรี
ศิระพรหม
จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
นางสาวสิริทรัพย์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
การพยาบาลครอบครัว
สีหะวงษ์
จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
นางสาวสุนทรี
สาธารณสุขศาสตรศรีเที่ยง
มหาบัณฑิต
การบริหารสาธารณสุข
จากวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา

๗

๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่

เงินเดือน
เดือนละ

นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน
สานักงานอธิการบดี
นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน
สานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
สานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
กองบริการการศึกษา
สานักงานอธิการบดี

๕๙๗

๑๙,๕๐๐ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ อัตราใหม่

๕๙๘

๑๙,๕๐๐ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ อัตราใหม่

๒๕๙

๑๙,๕๐๐ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

๒๔๔

๑๙,๕๐๐ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตรา
เดิม

๕๙๔

๑๙,๕๐๐ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ อัตราใหม่

อาจารย์

๕๔๓

๓๖,๒๐๐ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

๔๙๐

๒๔,๕๐๐ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

๔๑๕

๒๔,๕๐๐ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่

-๘-

ที่

ชื่อ-สกุล

๙

นางสาวมลฤดี
กาญจนวงษ์

๑๐ นายกิตติ
เหลาสุภาพ

๑๑ นายศราวุฒิ
โภคา

เงินงบประมาณ
๑๒ นางสาวเสาวนีย์
มะลิวลั ย์

คุณวุฒิ/สถานศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
Doctor of
Philosophy
Public Health
จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สัตวศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
๑๓ นางสาวนิมมานรดี Doctor of
พรหมทอง
Philosophy
Department of
Horticulture
National Chung
Hsing University
จากประเทศไต้หวัน
๑๔ นายอนุสรณ์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
บรรเทิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
๑๕ นายธนวิทย์
Ph.D. Applied
จีรุพันธ์
Mathematics
North Corolina State
University
จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
๒๗๗
ปฏิบัติงาน
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สถิติและคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์
๔๗๙
กลุ่มวิชาสาธารณ สุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

เงินเดือน
ตั้งแต่วันที่
เดือนละ
๑๔,๙๕๐ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

อาจารย์พลศึกษา
๑๖๕
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

๒๔,๕๐๐ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพปฏิบัติการ
สานักงานเลขานุการ
คณะเกษตรศาสตร์
อาจารย์
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร์

๔๕๔

๑๙,๕๐๐ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตรา
ข้าราชการ
๒๙,๔๐๐ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตรา
ข้าราชการ

อาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สถิติและคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

๒๑๑

๒๙,๔๐๐ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓
หมายเหตุ นักเรียนทุน

อาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สถิติและคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

๑๑๙

๒๙,๔๐๐ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๗
หมายเหตุ นักเรียนทุน

๔๕๓

๔๕,๘๓๐ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทดแทนอัตราเดิม

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
/มติที่ประชุม...

-๙มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จานวน ๒ ราย
ดังนี้
๑. นายทวีศักดิ์ สุดยอดสุข พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นางสาวจุฑาทิพย์ คามุงคุณ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่ อ พิ จ ารณา ด้ ว ยมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ของ ก.พ.อ. ก าหนดให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งทุกตาแหน่ง และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
กาหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ซี่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. กาหนดให้ตาแหน่งทุกประเภททุกระดับมีสมรรถนะหลักร่วมกัน ๕ สมรรถนะ
๒. กาหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างน้อย ๓ สมรรถนะตาม
รายการสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้จานวน ๑๖ สมรรถนะ (ยกเว้นตาแหน่งวิชาการ)
๓. กาหนดให้ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร มีสมรรถนะทางการบริหาร จานวน ๖ สมรรถนะ
๔. กาหนดรายละเอียดสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๕. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกหลักเกณฑ์ คาสั่ง หรือ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดาเนินการ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ การตีความ หรือปัญหาใน
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ ก.บ.บ. เป็นผู้วินิจฉัย และคาวินิจฉัยของ ก.บ.บ. ถือเป็นที่สุด
/เนื่องจาก...

-๑๐เนื่ องจากประกาศดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้กาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลั กษณะงานที่
ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติ งานส าหรับตาแหน่งของตาแหน่งนักเทคนิค
การแพทย์ และต าแหน่ ง นั ก รั ง สี ก ารแพทย์ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการ
กาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประจาตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับแรก
เพื่อให้การกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ และตาแหน่ งนั กรั งสีการแพทย์ เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกาหนดสมรรถนะ ความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตาแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ – ๒
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติงานของตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตาแหน่งนักรังสีการแพทย์กาหนดจานวนสมรรถนะต่างกันจึงควร
ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาและทบทวนอีกครั้ง โดยสมรรถนะทั้งสองตาแหน่งควรมีความ
สอดคล้ อ งกั น และเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานของต าแหน่ง และควรตรวจสอบสมรรถนะให้ ต รงตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นากลับไปทบทวนการกาหนดสมรรถนะ
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และให้นาเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และได้มีการออก
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ
๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
/ต่อมา...

-๑๑ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจ้างบุ คคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการจ้าง
บุคคลภายนอกหรื อลู กจ้างมหาวิทยาลั ย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ซึ่ง
ข้อบังคับฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วย
ซึ่งตามความในข้อ ๕ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้าง
บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดว่า คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การจ้ าง ค่าตอบแทน สวัส ดิการ สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด โดยทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ดังนั้น เพื่อให้ การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
ค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะประเภท ที่ จ้ า งตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึง เห็ นสมควรให้มีการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
(๓) พิจ ารณาก าหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร เงื่ อนไข แนวปฏิ บัติ โดยการออกระเบีย บหรื อ
ประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้ อ ๕ ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๖ และข้ อ ๗ มหาวิ ท ยาลั ย อาจจ้ า งบุ ค คลภายนอกหรื อ ลู ก จ้ า ง
มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติตาแหน่งและค่าจ้าง และ ทาสัญญาจ้าง
คราวละ ๑ ปี แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ย วกับการจ้าง ค่าตอบแทน สวัส ดิการ สิ ทธิ
ประโยชน์ อื่น ๆ ของพนั กงานมหาวิทยาลั ยแต่ล ะประเภท ให้ คณะกรรมการเป็นผู้ กาหนด โดยทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
/ข้อ ๑๑...

-๑๒ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และให้การ
วินิจฉัยชี้ขาดของกรรมการเป็นที่สุด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๓ ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ
ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ จานวน ๒ อัตรา ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน (โดยปรับกรอบ
จากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา ๑ อัตรา และภาควิชาวิศวกรรมเคมี ๑
อัตรา ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของคณะและสานักต่าง ๆ เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๙ อัตรา (ปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๖ อัตรา และ
ขอกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ จานวน ๓ อัตรา) ตามที่คณะและสานักได้นาเสนอข้อมูลเหตุผลและ
ความจาเป็นต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว ที่
ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการปรับกรอบอัตรากาลัง ควรจัดทาตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และกรอบ
อัตรากาลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตรากาลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. ควรจัดทาตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบอัตรากาลังใหม่
เพื่อให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี
๓. ควรมีการวางกรอบอัตรากาลัง โดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคนทางานเดิม ที่ยังทางานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจงกรอบ
อัตรากาลังให้ชัดเจนกับความต้องการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงให้ กองการเจ้าหน้าที่ นากลับไปทบทวนเรื่องของกรอบ
อัตรากาลังใหม่ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนาเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
/จากมติ...

-๑๓จากมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด และ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
จึงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑- ๓ ให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจักได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้พิจารณาทบทวนแล้ว เนื่องจากมีความจาเป็นต้อง
กาหนดกรอบตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น จานวน ๒ อัตรา จึงขอนาเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑ – ๓
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
๑. คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
๒. คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติปรับแผน
กรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบ
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
ลาดับ
สังกัดย่อย
๑ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
๒ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

จากลูกจ้างชั่วคราว (เดิม)
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบตั ิงาน
ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ การปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี ดังกล่าว ไม่กระทบต่อจานวนบุคลากรในภาพรวม เนื่องจากหาก
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจะยุบกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๒ อัตรา
ทั้งนี้ หากเห็นชอบ จักได้นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้
เห็นควรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมเหตุผลและความจาเป็นว่าเหตุใด จึงไม่สามารถเกลี่ยอัตรากาลังตามมติ
สภามหาวิทยาลัยได้ วิเคราะห์สัดส่วนอัตรากาลังสายสนับสนุนต่อสายวิชาการเพิ่มเติมให้ชัดเจน และชี้แจงว่าหาก
ไม่อนุมัติกรอบอัตรากาลังนี้จะส่งผลต่อการดาเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างไรบ้าง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป

/๕.๔ ขออนุมัติ…

-๑๔๕.๔ ขออนุมัติปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
ปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของคณะ เพื่อปรับอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒ อัตรา โดยมีเหตุผลความจาเป็นคือ เนื่องด้วยในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์
ประสบปัญหาอัตราการลาออกของบุคลากรมีจานวนสูงขึ้น ส่งผลให้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันในบางงานยังมีจานวนไม่เพียงพอกับภาระงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบกับปัจจุบันในสภาวการณ์ความไม่มั่นคง และความแตกต่างของอัตราเงินเดือนของบุคลากรและสถานะ
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่สามารถเพิ่มอัตราค่าจ้างตามรอบการประเมินและความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน อันจะก่อให้เกิด
แนวโน้มของการลาออกของลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ จากปัญหาดังกล่าวนี้
ทาให้คณะเภสัชศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการธารงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์จึงมีความประสงค์ขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ในการบริหารกรอบอัตรากาลัง โดยการขออนุมัติปรับแผนอัตรากาลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ กรณีขอกาหนดตาแหน่งใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้นาเสนอข้อมูลการขอกาหนดตาแหน่งใหม่ของคณะ/สานัก
อื่นๆ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว
ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ในการปรับกรอบอัตรากาลัง ควรจัดทาตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และกรอบ
อัตรากาลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตรากาลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. ควรจัดทาตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบอัตรากาลังใหม่
เพื่อให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี
๓. ควรมีการวางกรอบอัตรากาลัง โดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคนทางานเดิม ที่ยังทางานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจงกรอบ
อัตรากาลังให้ชัดเจนกับความต้องการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึง ให้ กองการเจ้าหน้าที่ นากลับไปทบทวนเรื่องของกรอบ
อัตรากาลังใหม่ และพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนาเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
จากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด และ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
จึงได้แจ้งให้คณะเภสัชศาสตร์ จัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑- ๓ และบันทึกเหตุผลและความจาเป็น ให้กองการเจ้าหน้าที่
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจักได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
คณะเภสั ชศาสตร์ จึงเสนอข้อมูล ตามมติส ภามหาวิทยาลัยดังกล่ าว เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
๑. ในการปรับกรอบอัตรากาลัง ควรจัดทาตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และ
กรอบอัตรากาลังใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตรากาลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

-๑๕ตารางแสดงกรอบอัตรากาลังเดิม และกรอบอัตรากาลังใหม่ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
รายการ
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
วิชาการ
รวม

อัตรากาลังเดิม
ขก. พ. ลจ.
ลจ.
ประ ชค.
จา
๓๖ ๒๗
๐
๐
๘ ๒๒
๔
๗*

รวม
อัตรากาลังใหม่
ทั้งสิ้น ขก. พ. ลจ.
(เดิม)
ประ
จา
๖๓ ๓๖ ๒๗
๐
๔๑
๘ ๒๔
๔

๔๔

๑๐๔

๔๙

๔

๗

๔๔

๕๑

๔

ลจ.
ชค.

รวม
ทั้งสิ้น
(ใหม่)

๐
๕

๖๓
๔๑

๕

๑๐๔

หมายเหตุ

*ปรั บ ต าแหน่ ง ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
จานวน ๒ อัตรา
** ไม่รวมจ้างเหมา ๑ อัตรา

ขก.= ข้าราชการ, พ.=พนักงาน, ลจ.ประจา = ลูกจ้างประจา และ ลจ.ชค.= ลูกจ้างชั่วคราว
๒. ควรจัดทาตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในการจ้างกรอบอัตรากาลัง
ใหม่ เพื่อให้เห็นงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี
๒.๑ ตารางประมาณการรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ จัด ทาประมาณการรายรับ -รายจ่ าย เพื่ อแสดงให้ เ ห็ น
รายจ่ายภาพรวมในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังใหม่ ดังนี้
รายการ
ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
ส่วนต่าง

งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๓,๕๙๐,๘๙๑.๒๐
๔๓,๒๔๐,๖๗๕.๒๐
๓๐,๓๕๐,๒๑๖.๐๐

หมายเหตุ

๒.๒ ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในงบการจ้างบุคลากร ปี ๒๕๕๘
รายการ
๑. ผู้เชี่ยวชาญ
๒. ข้าราชการ
๓. ลูกจ้างประจา
๔. พนักงานเงินงบประมาณ
๕. พนักงานเงินรายได้
๖. พนักงานเงินรายได้คณะ
๗. ลูกจ้างชั่วคราว
เงินรายได้
๘. สมทบประกันสังคม
๙. เงินประจาตาแหน่ง
๑๐. ค่าจ้างเหมารถประจา
ตาแหน่ง
๑๑. ค่าตอบแทนสาหรับ
กาลังคนด้านสาธารณสุข
รวม

กรอบอัตราเดิม
จานวน จ่ายต่อเดือน
จ่ายทั้งปี
๔
๖๘,๗๕๕
๘๒๕,๐๖๐
๔๔
๑,๔๘๖,๒๖๐
๑๗,๘๓๕,๑๒๐
๔
๖๘,๕๗๑.๖
๘๒๒,๒๑๑.๒
๓๐
๘๕๐,๔๐๐
๑๐,๒๐๔,๘๐๐
๒
๔๑,๐๖๐
๔๙๒,๗๒๐
๑๖
๒๘๙,๗๒๐
๓,๔๗๖,๖๔๐
๗
๖๒,๓๘๐
๗๔๘,๕๖๐

จานวน
๔
๔๔
๔
๓๐
๒
๒๐
๓

กรอบอัตราใหม่
จ่ายต่อเดือน
จ่ายทั้งปี
๖๘,๗๕๕
๘๒๕,๐๖๐
๑,๔๘๖,๒๖๐
๑๗,๘๓๕,๑๒๐
๖๘,๕๗๑.๖
๘๒๒,๒๑๑.๒
๘๕๐,๔๐๐
๑๐,๒๐๔,๘๐๐
๔๑,๐๖๐
๔๙๒,๗๒๐
๓๔๖,๗๙๐
๔,๑๖๑,๔๘๐
๒๓,๔๘๐
๒๘๑,๗๖๐

งบประมาณ
เพิ่ม/(ลด)
๖๘๔,๘๔๐
(๔๖๖,๘๐๐)

๕๕
๓๐
๒

๓๘๙,๘๕๐
๔๓๙,๗๐๐
๕๗,๒๐๐

๔๖๗,๘๒๐
๕,๒๗๖,๔๐๐
๖๘๖,๔๐๐

๕๕
๓๐
๒

๓๙,๘๙๓.๕
๔๓๙,๗๐๐
๕๗,๒๐๐

๔๗๘,๗๒๒
๕,๒๗๖,๔๐๐
๖๘๖,๔๐๐

๑๐,๙๐๒

๓๔

๕๑,๐๐๐

๖๑๒,๐๐๐

๓๔

๕๑,๐๐๐

๖๑๒,๐๐๐

-

๑๐๐

๓,๗๔๗,๖๔๒

๔๑,๔๔๗,๗๓๑.๒

๑๐๐

๓,๔๑๕,๘๕๖.๑

๔๑,๖๗๖,๖๗๓.๒

๒๒๘,๙๔๒

-

-๑๖ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติปรับแผน
กรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๒ ตาแหน่ง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
ลา
ดับ

ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเดิม)
คุณวุฒิสาหรับ
ตาแหน่ง
จานวน
ตาแหน่ง

๑ ช่างไฟฟ้า

ปวส. หรือ
เทียบเท่า

๑

๒ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปวส. หรือ
เทียบเท่า

๑

พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่)
อัตรา
ค่าจ้าง

ประเภท/ชื่อตาแหน่ง/
ระดับตาแหน่ง

อัตราเงินเดือน

๑๐,๒๐๐ ประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ช่างเทคนิค
ระดับตาแหน่ง ปฏิบัติงาน
๑๐,๒๐๐ ประเภท ทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับตาแหน่ง ปฏิบัติงาน

๑๔,๙๕๐
๑๔,๙๕๐

หมายเหตุ การปรับแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี ดังกล่าว ไม่กระทบต่อจานวนบุคลากรในภาพรวม เนื่องจากหาก
อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจะยุบกรอบอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๒ อัตรา
ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบ จักได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งและภาระงานให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ และได้เทียบสัดส่วนเงินรายได้แล้วยังไม่เกิน
สัดส่วนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เห็นควรให้คณะเภสัชศาสตร์ให้เหตุผลและ
ความจาเป็นเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงต้องมีตาแหน่งช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานบริหารในหน่วยวิเคราะห์น้า และชี้แจง
เพิ่มเติมว่ามีตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวกี่ตาแหน่ง เหตุใดจึงต้องปรับตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ๒ ตาแหน่งดังกล่าวเป็น
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนควรมีแผนการวิเคราะห์น้าและรายได้จากการวิเคราะห์
น้าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้คณะเภสัชศาสตร์ทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป
/๕.๕ ขออนุมัติ...

-๑๗๕.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง กรณีตาแหน่ง
ว่างมีเงิน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่งและชื่อตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ กรณีตาแหน่งว่างมีเงิน จานวน
๑ อัตรา เลขที่ตาแหน่ง ๓๖๒ จาก ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๒๐,๘๐๐ บาท
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น ตาแหน่งผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง อัตราเงินเดือนและ
สังกัดเดิม เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการเปลี่ยนหมวดการจ้าง โดยการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
ด้วยเงินรายได้ เข้าสู่ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้ วยเหตุผลและความจาเป็นเพื่อรองรับ
ภาระงานด้านการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นทุกปีและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตามที่
ระบุในหน้า ๒ แบบรายการ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ในการนี้ คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ พิจารณาเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชานาญงานและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ ดารงตาแหน่ งดังกล่าว ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อ
ตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง กรณีตาแหน่งว่างมีเงิน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน ๑ ตาแหน่ง จาก
ประเภททั่วไป ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งผู้สอน
ปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลเดิม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายราเชนทร์ บุญทัน ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตาแหน่ง เลขที่ ๑๕๖ อัตราเงินเดือน ๒๔,๐๕๐.-บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จึงขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการเพื่อเปิดสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ มี ม ติ ใ ห้ ค งอั ต ราข้ า ราชการ ต าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติ งาน ตาแหน่งเลขที่ ๑๕๖ ไว้ และอนุมัติอัตราทดแทน ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยตัดโอนอัตราข้าราชการ ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งช่างเทคนิคชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ อัตรา
๒๐,๘๐๐ บาท สั งกัดส านักงานบริห ารกายภาพและสิ่ งแวดล้ อม ไปสังกัดภาควิช าวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และยุบเลิกเป็นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และเปลี่ยนตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย จาก ตาแหน่งประเภททั่ว ไป ตาแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน ตาแหน่งเลขที่ ๒๒ เป็ น ตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน เลขที่ตาแหน่ง ๓๖๒
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงิน
รายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และได้เสนอวิธีการคัดเลือกต่ออธิการบดี ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ทราบแล้ว
๓. ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
- การเปลี่ย นประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่งดังกล่าว เป็นการบริหารอัตรากาลั ง
พนั กงานมหาวิทยาลั ย จึ งเห็ น สมควรดาเนินการตามข้อ ๖ (๑) แห่ งประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้ส่วนราชการภายในจัดทาข้อมูลตามแบบรายการ ๑ และเสนอ ก.บ.บ.
เพื่อพิจารณา”
/ข้อกฎหมาย…

-๑๘ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติ
เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง กรณีตาแหน่งว่างมีเงิน สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จาก ตาแหน่งประเภททั่วไป ชื่อตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน
เป็น ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อตาแหน่ง ผู้สอนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ
ทั้งนี้ เลขที่ตาแหน่ง และสังกัดเดิม
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๖ แนวทางการดาเนินการในกรณีที่การดาเนินการประเมินผลการสอน
เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ฯ
(ฉบับที่ ๔)
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามความในข้อ ๘.๓ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กาหนดให้
“กาหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่องานบริหารงานบุคคลของ
ส่ว นราชการภายในเพื่อขอรั บ การประเมิน ผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผ ลและความจาเป็น คณะอนุกรรมการ
สามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอานาจลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน
กรณีที่งานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในได้รับเรื่องไว้แล้ว และพ้นกาหนด
ระยะเวลา ๔ เดือนไปแล้ว ให้คณะอนุกรรมการสามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอานาจ
ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน”
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ในการดังกล่าว กองการเจ้า หน้าที่ ได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ รับทราบและถือ
ปฏิบัติแล้ว รวมทั้งได้มีการแจ้งให้ ดาเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ หากคณาจารย์ได้ยื่นเรื่อง
ขอรับการประเมินผลการสอน และงานบริหารงานบุคคลได้รับเรื่องไว้แล้ว ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่ นเอกสาร
สมบูรณ์และครบถ้วน จนถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (วันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้ ) ได้พ้นกาหนดระยะเวลา ๔
เดือนแล้ว ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอานาจลง
นามคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (อธิการบดี) ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน
ดังนั้น แต่ละคณะจึงได้มีการขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่
พบว่า มีบางคณะที่ขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ครบ ๒ ครั้งแล้ว แต่ยังดาเนินการประเมินผลการสอนไม่
แล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในประกาศฯ ข้างต้น ซึ่งเป็นกรณีที่ยื่นขอรับการประเมินผลการสอนก่อนที่ประกาศฯ จะมีผล
บังคับใช้ มีจานวน ๕ ราย ดังนี้

-๑๙วันที่ยื่น
เอกสาร
ผู้ยื่นขอรับการ
สังกัด สมบูรณ์
ประเมิน ฯ
และ
ครบถ้วน
นางอารยา
คณะ
๑๙ ก.ย.
ฟลอเรนซ์
วิศวกรรม- ๕๗
(ขอ ผศ. สาขา ศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า)

ขยาย
ขยาย
ระยะเวลา ระยะเวลา
(ครั้งที่ ๑) (ครั้งที่ ๒)
๗ ก.พ. –
๖ มี.ค.
๕๘

๗ มี.ค. –
๖ เม.ย.
๕๘

คณะ
๖ ก . พ . ๗ ก.พ. –
นิติศาสตร์ ๕๗
๖ มี.ค.
๕๘

๗ มี.ค. –
๖ เม.ย.
๕๘

คณะ
๒๕ มิ. ย. ๗ ก.พ. –
นิติศาสตร์ ๕๖
๖ มี.ค.
๕๘

๗ มี.ค. –
๖ เม.ย.
๕๘

คณะ
๒ ก . ค . ๗ ก.พ. –
นิติศาสตร์ ๕๗
๖ มี.ค.
๕๘

๗ มี.ค. –
๖ เม.ย.
๕๘

นายดิเรก
คณะ
๖ ก . พ . ๗ ก.พ. –
บวรสกุลเจริญ นิติศาสตร์ ๕๗
๖ มี.ค.
(ขอ ผศ. สาขา
๕๘
วิชานิติศาสตร์)

๗ มี.ค. –
๖ เม.ย.
๕๘

นางสุภาวณีย์
อมรจิตสุวรรณ
(ขอ รศ. โดยวิธี
พิเศษ สาขาวิชา
นิติศาสตร์)
นายศุภชัย
วรรณเลิศสกุล
(ขอ ผศ. สาขา
วิชานิติศาสตร์)
พ.ต.ท.กิตติ
วัฒน์ ฉัตรศรี
โพธิ์
(ขอ ผศ. สาขา
วิชานิติศาสตร์)

เหตุผลและความจาเป็น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกในสาขาวิ ศ วกรรมมี
ภารกิ จ ในการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการ
จ า น ว น ม า ก ท า ใ ห้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ประเมิ น ผลการสอนเกิ น ระยะเวลาเกิ น ๔
เดือน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ยังไม่ส่งผลการประเมิน
และอยู่ระหว่างการติดตามขอรับทราบผลการ
ประเมิน ประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้
ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ เมื่อวันที่
๑๙ ก.พ. ๕๘
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ยังไม่ส่งผลการประเมิน
และอยู่ระหว่างการติดตามขอรับทราบผลการ
ประเมิน
อยู่ระหว่างการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
และอยู่ ร ะหว่ า งการเสนอชื่ อ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนท่านเดิมตามที่เคย
เสนอมหาวิ ท ยาลั ย ไปก่ อ นหน้ า นี้ เพราะ
องค์ประกอบของอนุกรรมการ ตามข้อ ๕(๒)
ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ยังไม่ส่งผลการประเมิน
และอยู่ระหว่างการติดตามขอรับทราบผลการ
ประเมิน

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีความเห็นให้คณะดังกล่าวรายงานขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลการ
สอนของอาจารย์ ดังรายการข้างต้น ตั้งแต่รับเรื่อง จนถึงปัจจุบัน และระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน
พร้อมเหตุผลและความจาเป็นที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งรายงานแผนการดาเนินงาน
พร้อมระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนิน การแล้ วเสร็จ มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา
/ประเด็น...

-๒๐ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ พิจ ารณาแนวทางการดาเนิ น การในกรณี ที่ ก าร
ดาเนินการประเมินผลการสอนเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอน ฯ (ฉบับที่ ๔) เพื่อนาเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา
ทั้งนี้ ปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ฯ
(ฉบับที่ ๔) คือ ให้คณะดังกล่าวรายงานขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ดังรายการข้างต้น
ตั้งแต่รั บ เรื่ อง จนถึ งปั จ จุ บั น และระยะเวลาในการดาเนิน งานแต่ล ะขั้นตอน พร้อมเหตุผ ลและความจาเป็ นที่
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งรายงานแผนการดาเนินงาน พร้อมระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พิจารณา
ประธานสภาอาจารย์ ทักท้วงวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ข องคณะนิติศาสตร์ อาจมีความ
คลาดเคลื่อน คณบดีคณะนิติศาสตร์ จึงแจ้งว่าจะนาไปตรวจสอบ และหากมีความคลาดเคลื่อนจะได้แจ้งกองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อปรับแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะดาเนินการรายงานขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์
ดังรายการข้างต้น ตั้งแต่รับเรื่อง จนถึงปัจจุบัน และระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน พร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็น ที่ด าเนิน การไม่แ ล้วเสร็ จ ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งรายงานแผนการดาเนิน งาน พร้ อม
ระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา

๕.๗ การกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น กรณียื่นขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และกรณีที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ให้
ความเห็นชอบกรอบของตาแหน่งประเภททั่วไปและตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อใช้ใน
การแต่ง ตั้ งบุ คคลให้ ดารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ของต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไปและต าแหน่ง ประเภทวิ ช าชี พเฉพาะหรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเรื่องการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่งประเภท
ทั่วไปและตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นับจาก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หน่วยงานหรือบุคลากรจะเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดกรอบของตาแหน่งไว้แล้วเท่านั้น
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น กาหนดให้ความรู้ความสามารถและทักษะ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมิน รายละเอียด
ตามข้อ ๑๐ ของเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ดังนี้
/๑. คณะกรรมการ...

-๒๑๑. คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ รายละเอียดตาม
ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
อานาจหน้าที่
(๑) กาหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการทดสอบ
(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการทดสอบ
(๓) พิจารณารับรองผลการทดสอบ
คณะกรรมการจั ด การทดสอบความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะฯ แต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ๖ ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และกาหนดให้มีการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมิถุนายน
และเดือนตุลาคม ซึ่งปรากฏผลการทดสอบครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗

การทดสอบด้าน

เข้าสอบ
(คน)
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๐
๑๔๘

ความรู้ความสามารถฯ
กฎหมายและกฎระเบียบราชการฯ
การใช้คอมพิวเตอร์
ด้านการจัดการข้อมูล
การคานวณ
การใช้ภาษาอังกฤษ
๖.๑ ข้อเขียน
๑๔๙
๖.๒ สัมภาษณ์
๔๒
ผลสอบภาษาอังกฤษทั้งสองส่วน
สรุป ผู้ผ่านการทดสอบทั้ง ๖ ด้าน จานวน ๒๖ คน

ผลการทดสอบ
ขาดสอบ
ผ่าน
(คน)
(คน)
๓๒
๑๕๑
๓๒
๑๕๑
๓๑
๑๓๖
๓๓
๑๔๒
๓๕
๑๑๕
๓๔
๒

๔๔
๓๑
๓๑

ไม่ผ่าน
(คน)
๐
๐
๑๖
๘
๓๓
๑๐๕
๑๑
๑๑๘

คณะกรรมการดาเนินการเพือ่ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
อานาจหน้าที่
(๑) ตรวจสอบกรอบตาแหน่งและผลการประเมินค่างาน
(๒) ตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตาแหน่งที่จะประเมิน
(๓) กลั่นกรองผลงานในเบื้องต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๔) พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอ ก.บ.บ.ให้
ความเห็นชอบ
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดาเนินการ
ตรวจสอบตาม (๓.๒.๑) และ (๓.๒.๒) ได้ตามความเหมาะสม
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.บ.บ. มอบหมาย
รายละเอียดตามข้อ ๒๑ ของเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
/ความในข้อ...

-๒๒ความในข้อ ๔ แห่งประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลฯ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ กาหนดให้อธิการบดี
รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. เป็นผู้วินิจฉัย
คาวินิจฉัยของ ก.บ.บ.ให้ถือเป็นที่สุด
ประเด็นปัญหา
๑. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นไว้แล้วภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๑ ผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นไว้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน
หรื อ ผู้ ที่ ยั งไม่ ไ ด้ เ ข้ ารั บ การทดสอบ จะมี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า รั บ การทดสอบด้ า นละกี่ ครั้ ง ภายในระยะเวลาเท่ า ใด
คณะกรรมการจั ดการทดสอบฯ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการ
ทดสอบ จะมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดจานวนครั้งและระยะเวลาในการเข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่
๑.๒ คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ซึ่งมี
อานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ การกลั่นกรองผลงาน และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เ พื่อ พิ จ ารณาผลงานและจริ ย ธรรมฯ จะสามารถพิ จารณาวิ นิ จ ฉัย ได้ ห รื อ ไม่ว่ า จะ
ดาเนินการอย่างใดสาหรับผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นไว้แล้ว
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบทั้ง ๖ ด้าน หรือยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ
๒. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้น เมื่อมีการกาหนดกรอบตาแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
เนื่องจากกรอบตาแหน่งสูงขึ้นที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบไว้นั้น
สามารถนามาใช้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หน่วยงานหรือบุคลากร
จะเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นได้ต่อเมื่อมีการกาหนดกรอบของตาแหน่งไว้แล้วเท่านั้น ประกอบกับคณะกรรมการ
จัดการทดสอบฯ ได้ประกาศให้หน่วยงานและบุคลากรทราบถึงกาหนดการทดสอบประจาปี ๒๕๕๘ แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้านไปใช้
ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนตาแหน่ง มีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับการดาเนินการตามข้อ ๙ (๑) และ (๖) ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๑ (๒) แห่งประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลฯ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสมควรกาหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบฯ ให้บุคลากรเพื่อทราบล่วงหน้าและถือปฏิบัติ
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยประเด็นปัญหา โดยความ
เห็นชอบของอธิการบดี ดังนี้
๑. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นไว้แล้วภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๑ ผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นไว้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน
หรื อ ผู้ ที่ ยั งไม่ ไ ด้ เ ข้ ารั บ การทดสอบ จะมีสิ ท ธิ ใ นการเข้ า รั บ การทดสอบด้ า นละกี่ ครั้ ง ภายในระยะเวลาเท่ า ใด
คณะกรรมการจั ดการทดสอบฯ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการ
ทดสอบ จะมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดจานวนครั้งและระยะเวลาในการเข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่

-๒๓๑.๒ คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้ ซึ่งมี
อานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ การกลั่นกรองผลงาน และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เ พื่อ พิ จ ารณาผลงานและจริ ย ธรรมฯ จะสามารถพิ จารณาวิ นิ จ ฉัย ได้ ห รื อ ไม่ว่ า จะ
ดาเนินการอย่างใดสาหรับผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นไว้แล้ว
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบทั้ง ๖ ด้าน หรือยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางสาหรับผู้ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นไว้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน หรือผู้ที่ยังไม่ได้เ ข้ารับการทดสอบแนว
ทางการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ โดยเสนอให้ผู้ที่ทดสอบไม่ผ่านในการทดสอบครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สามารถทดสอบ
ได้อีก ๒ ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากาลังที่จะ
กาหนดใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เนื่องจากการจัดการทดสอบครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
มีระยะเวลากระชั้นชิด ทาให้บุคลากรไม่มีเวลาเตรียมตัว และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากาลังที่จะกาหนดใหม่
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้สิทธิในการทดสอบได้อีก ๒ ครั้ง ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ
๒. กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหรือกองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้น เมื่อมีการกาหนดกรอบตาแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
เนื่ องจากกรอบต าแหน่งสู งขึ้ นที่สภามหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานีให้ ความเห็ นชอบไว้ นั้ น
สามารถนามาใช้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หน่วยงานหรือบุคลากร
จะเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นได้ต่อเมื่อมีการกาหนดกรอบของตาแหน่งไว้แล้วเท่านั้น ประกอบกับคณะกรรมการ
จัดการทดสอบฯ ได้ประกาศให้หน่วยงานและบุคลากรทราบถึงกาหนดการทดสอบประจาปี ๒๕๕๘ แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั้ง ๖ ด้าน ไปใช้ใน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนตาแหน่ง มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
การดาเนิน การตามข้อ ๙ (๑) และ (๖) ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๑ (๒) แห่ งประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลฯ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบฯ ให้บุคลากรเพื่อทราบล่วงหน้าและถือปฏิบัติ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติสาหรับการขอกาหนด
ตาแหน่งสูงขึ้น เมื่อมีการกาหนดกรอบตาแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้
แนวทางที่ ๑ ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตาแหน่งผ่าน
ตามที่กาหนด จึงยื่นผลงานในการขอตาแหน่งสูงขึ้น
แนวทางที่ ๒ ให้ขอทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตาแหน่งผ่าน
ตามที่กาหนดพร้อมกับยื่นผลงานในการขอตาแหน่งสูงขึ้น
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยยังไม่มีกรอบสาหรับการขอตาแหน่งสูงขึ้น และยังมีระยะเวลาที่จะสามารถพิจารณาแนวทางได้ จึง
เห็นควรให้ กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และนาเสนอแนวทางในการดาเนินการเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป
/มติที่ประชุม…

-๒๔มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. กรณี ที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นภายในวัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๘ มี สิทธิเ ข้า
ทดสอบ อีก ๒ ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากาลัง
ที่จะกาหนดใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. กรณีที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ให้ กองการ
เจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และนาเสนอแนวทางในการดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ
นาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป
๕.๘ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการที่มี
ประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนสาหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ ให้หารือหลักเกณฑ์
และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากร
สายวิชาการที่มีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. การคิดคาประสบการณคิดเฉพาะประสบการณที่เกี่ยวของกับการทางานที่มีประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานั้น และคิดจากวันที่ไดรับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
ตัวอยางเชน
นาย ก. บรรจุเปนอาจารยจากคุณวุฒิปริญญาตรีในภาคเอกชน และศึกษาตอจนไดรับ
คุณ วุฒิ ป ริ ญญาโทเมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอมา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลาออกจากภาคเอกชนเพื่อ มาบรรจุ เปนพนั กงาน
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีในคุณวุฒิ ปริญญาโท ดังนั้น การคิดคาประสบการณจะคิดปละ ๕ % จากวันที่ไดรับ
ปริญญาโท คือคิดจากป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. การคิดประสบการณจากภาครัฐบาล ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ คือ เงินเดือนสุดทาย
คูณ ๑.๗
ตัวอยางเชน
เงินเดือนเดือนสุดทายกอนลาออกจากราชการ คือ ๑๓,๒๔๐ และเมื่อคูณ ๑.๗ จะไดรับ
คาตอบแทนรวมเทากับ ๒๒,๕๐๘ บาท
๓. การคิดประสบการณจากภาคเอกชน ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ คือ คิด
ประสบการณปละ ๕% จากเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่ ก.พ. กาหนด แลวคูณดวย ๑.๗
ตัวอยางเชน
๑) เคยเปนอาจารย (คุณวุฒิปริญญาโท) สอนในภาคเอกชนมา ๑๐ ป และมาบรรจุ
เปนอาจารยคุณวุฒิปรญญาโท จะคิดคาประสบการณให ๑๐ ป ปละ ๕% จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. กาหนด
คูณ ดวย ๑.๗ เทากับ ๒๖,๘๖๐ บาท
๒) เคยเปนอาจารย(คุณวุฒิปริญญาโท) สอนในภาคเอกชนมา ๑๐ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒
– ๒๕๕๒ และไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อมาบรรจุเปนอาจารยในคุณวุฒิปริญญาเอก จะคิดคา
ประสบการณให ๗ ป ปละ ๕% ( นับจากปที่ไดรับปริญญาเอก) จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. กาหนด คูณ ดวย
๑.๗ เทากับ ๓๑,๓๖๐ บาท
/๔. การคิด…

-๒๕๔. การคิดประสบการณจากภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวอยางเชน
รับราชการในคุณวุฒิปริญญาตรี เงินเดือนสุดทายกอนลาออกคือ ๑๐,๒๓๐ และ ทางาน
ในภาคเอกชน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๒ โดยไดรับคุณวุฒิปริญญาโท ในป ๒๕๕๐ ดังนั้น จะคิดประสบการณให
โดยใชฐานเงินเดือนเดือนสุดท้าย คือ ๑๐,๒๓๐ บวกประสบการณ ๒ ป (นับจากปที่ไดรับปริญญาโท) ปละ ๕%
แลวคูณ ๑.๗ เทากับ ๑๙,๑๗๔ บาท
จากมติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริการบริหารค่าจ้างเป็นไป
อย่ า งเหมาะสมกั บ สภาวะงบประมาณและสถานการณ์ ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอเสนอการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการที่มี
ประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนใหม่ ดังนี้
การคิดคาประสบการณคิด “เฉพาะประสบการณที่เกี่ยวของกับการทางานที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานั้น และคิดจากวันที่ไดรั บคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะคิดคาประสบการณให้ปละ ๕%
จากเงินเดือนแรกบรรจุที่ ก.พ. กาหนด คูณ ดวย ๑.๔”
ทั้งนี้ ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑.๑ กรณีมีประสบการณ์การสอนเป็นอาจารย์ประจามาก่อน ต้องมีหลักฐานแสดง
ประสบการณ์ ก ารท างานที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรี ย นการสอน และต้ อ งเป็ น สถาบั น ที่ ส านั ก งาน คณะกรรมการ
อุดมศึกษารับรองมาประกอบการพิจารณา โดยจะคิดประสบการณ์ เป็น ๑๐๐ % จากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร คานวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๗ ปี
๑.๒ กรณีประสบการณ์การสอนเป็นเฉพาะอาจารย์พิเศษ ต้องมีหลักฐานแสดง
ประสบการณ์การทางานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเป็นต้องเป็นสถาบันที่ สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึก ษารับ รองมาประกอบการพิจ ารณา และจะคิดประสบการณ์ ให้ ครึ่งหนึ่งจากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร คานวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี
๑.๓ กรณีไม่มีประสบการณ์สอนแต่มีประสบการณ์บริการสุขภาพหรือประสบการณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จะคิดประสบการณ์ ครึ่งหนึ่งจากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร คานวณ
ประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี
๑.๔ กรณีเป็นสาขาขาดแคลนหรือมีคุณสมบัติที่ต้องการเป็นพิเศษ ตามมติของ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้คิดค่าประสบการณ์ จากวันที่ได้รับคุณวุฒิตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร คานวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๗ ปี
หมายเหตุ :

๑. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน หากมีค่าประสบการณ์ ๖ เดือนขึ้นไป
ให้นับเป็น ๑ ปี
๒. โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคลมีมติ

นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มีความจาเป็นต้องรับอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาสาธารณสุข เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเปิด
หลักสูตรการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาสาธารณสุข มีเพียงจานวน ๑
ราย เท่านั้น
/มติที่ประชุม...

-๒๖มติที่ประชุม
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข และกองการเจ้าหน้าที่ นากลับไปทบทวน
และนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
.
๕.๙ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี
ประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนสาหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
นายแพทย์วัฒนา พรรณพาณิช รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ ให้หารือหลักเกณฑ์
และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกาหนดค่าประสบการณ์สาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการกาหนดเงิน
ประสบการณ์สาหรับสายสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ ตาแหน่งพยาบาล เทคนิคการแพทย์
เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย สาหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยใช้สูตรในการ
คานวณ คือ เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เช่น พยาบาล คุณวุฒิปริญญาตรี ๙,๑๔๐) คูณ
ประสบการณปีละไม่เกิน ๕ % แล้วคูณ ๑.๓ จึงจะเป็นเงินเดือน ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ขอกลับไปพิจารณาแล้ว
จะนาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้นาผลการพิจารณาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีกครั้ง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเพิ่มตาแหน่งทันตแพทย์ โดยใช้สูตรในการคานวณเงินเดือนและ
ค่าประสบการณ์ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จากมติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริการบริหารค่าจ้างเป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับสภาวะงบประมาณและสถานการณ์ความต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ จึงขอเสนอการกาหนด
ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าจ้างบุคลากรเกิน ร้อยละ ๖๐ จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภาพรวม เพื่อให้การบริการ
บริหารค่าจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวะงบประมาณและสถานการณ์ความต้องการบุคลากร ขอเสนอการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชนใหม่ ดังนี้
กาหนดเงินประสบการณ์สาหรับสายสนุนวิชาการทางการแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
โดยใช้สูตรในการคานวณ คือ เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (เช่น พยาบาล คุณวุฒิปริญญาตรี
๑๕,๐๐๐) คูณประสบการณปีละไม่เกิน ๕ % แล้วคูณ ๑.๓ โดยกาหนดเพดานการคานวณค่าประสบการณ์สูงสุดไม่เกิน ๕ ปี
ทั้งนี้ ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่วันสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ คานวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี
๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจะนับระยะเวลาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้
คานวณประสบการณ์แล้วสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี และต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ :

๑. กรณีมีประสบการณ์และมีระยะเวลาที่มีเศษเป็นเดือน และหากมีค่าประสบการณ์ ๖ เดือน
ขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ ปี
๒. โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคลมีมติเห็นชอบ
/มติที่ประชุม...

-๒๗-

มติที่ประชุม
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุข นากลับไปทบทวน และสาหรั บกรณี การ
กาหนดอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ มอบ กองการเจ้าหน้าที่ ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
กาหนดเป็นแนวปฏิบัติในภาพรวมเสนอที่ประชุมพิจาณาต่อไป
๕.๑๐ แนวทางการดาเนินงานตามผลการตอบข้อหารือตามมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกาหนดกรอบของตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ความละเอียดตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ
๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๘๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๑)
กองการเจ้าหน้าที่ ได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานตาม มติ ก.พ.อ. ดังกล่าว ต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ความละเอียดตาม
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลในการประชุม ฯ (เอกสารหมายเลข ๒) และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้
ความเห็นชอบ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ นาเสนอ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการดาเนินงานตามมติ ก.พ.อ. โดยให้นากรอบตาแหน่งที่ ก.ม. และ
สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติไว้ก่อนแล้วตามระบบเดิมมาใช้เพื่อประเมิน ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เฉพาะ
กรณีที่ได้รับเรื่องการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การกาหนดกรอบของตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนราชการภายในและส่วนงานภายใน ให้ความ
เห็นชอบในการนากรอบของตาแหน่งตามข้อ ๑ มาเป็นกรอบตาแหน่งสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในการประเมิน
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีที่ได้รับเรื่องการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘
๓. กรณีข้าราชการสังกัดส่วนงานภายใน จานวน ๒ คน ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ตามหนังสือตอบข้อ หารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมติ ก.บ.บ. ที่เห็นชอบให้ กองการ
เจ้าหน้าที่หารือ สกอ. ถึงแนวทางการดาเนินงาน
ความละเอียดตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๓)
บั ด นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ต อบข้ อ หารื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานตามมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดยสรุปคือ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ งที่ ๒/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการประชุม ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ดาเนินการประเมิน
ค่างานของตาแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ พิจารณานากรอบตาแหน่งที่ได้เคยมีการวิเคราะห์เพื่อ
/กาหนด...

-๒๘กำหนดจำนวนและระดับตำแหน่งตามระบบเดิมไว้แล้ว มาใช้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้นได้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การนากรอบตาแหน่งตามระบบเดิม มาใช้ สภาสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องพิจารณาด้วยว่า โครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ความ
ยุ่งยาก การกากับตรวจสอบและการตัดสินใจของตาแหน่งนั้นๆ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดังนั้น กรณีที่มหาวิทยาลัยขอหารือมา จึงพิจารณาได้ดังนี้
๑. กรณีการนากรอบระดับตาแหน่งที่ ก.ม. และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคย
อนุมัติไว้แล้วมาใช้ โดยวิธีการเทียบระดับตาแหน่งในระบบใหม่ โดยไม่จากัดตาแหน่งและจานวนทุกหน่วยงาน
นั้น เห็นว่ามีประเด็นพิจารณาจาแนกได้ ดังนี้
๑.๑) ตาแหน่งในระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับ
ชานาญการ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณานากรอบตาแหน่งระดับควบเดิม (ตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม
(ก.ม.)) คือ ตาแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ไปใช้เป็นกรอบตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ชานาญงาน ตาแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไปใช้เป็นกรอบตาแหน่งระดับปฏิบัติการ และ
ระดับ ช านาญการได้ แต่ทั้งนี้ การกาหนดให้มีตาแหน่งใดในหน่ว ยงานใดได้นั้น จะต้องเป็นไปตามภารกิจของ
หน่วยงานนั้นๆ ตามที่ ก.ม. หรือสภามหาวิทยาลัยได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วด้วย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงต้องระบุ
ไว้ให้ชดั เจนด้วยว่าในหน่วยงานใด ให้มีตาแหน่งระดับใด ในสายงานใดบ้าง เป็นจานวนตาแหน่งเท่าใด
๑.๒) ต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงานพิ เ ศษ และระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ ที่
สภามหาวิท ยาลัย พิจ ารณาเที ยบเคี ยงมาจากกรอบต าแหน่ งช านาญการตามระบบเดิ ม (ระดั บ ๖ , ๗-๘)
พิจารณาเห็นว่า การกาหนดกรอบตาแหน่งในระบบเดิมนั้น ก.ม. จะพิจารณาว่าหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเสนอขอมา
นั้น มีความจาเป็นที่จะให้มีตาแหน่งผู้ชานาญการในสายงานต่างๆ หรือไม่ ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณงานและหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบรายต าแหน่ งเพื่ อ ก าหนดว่ า ต าแหน่ ง ใดให้ เ ป็ น ระดั บ ใดนั้ น เป็ นหน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หาก
มหาวิทยาลัยไม่ไ ด้วิเ คราะห์รายตาแหน่งและกาหนดจานวนตาแหน่งไว้ก่อน ให้มหาวิทยาลัยนากรอบของ
ตาแหน่งระดับ ๗-๘ ที่ได้เคยใช้เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งไปแล้วเท่าที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๓ มาใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด
๒. กรณีการกาหนดระดับตาแหน่งของคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พิจารณาเห็น ว่า ไม่เข้าข่ายตามมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานของตาแหน่ง
ภายในหน่วยงานดังกล่าวว่าจะกาหนดให้มีตาแหน่งใดระดับใด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกรอบระดับตาแหน่ง แล้วจึงจะดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ต่อไป
ความละเอียดตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๐๙
(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔)
จากผลการตอบข้ อ หารื อ ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ตามหนั ง สื อ
ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) นั้น ส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องไว้แล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เนื่องจากกรอบของตาแหน่ง มหาวิทยาลัยกาหนดเพียงว่าในหน่วยงานใด มีตาแหน่งระดับใด ในสายงานใดบ้าง แต่
ไม่ได้กาหนดจานวนของตาแหน่ง ความละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การกาหนดกรอบของ
ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(เอกสารหมายเลข ๕)
/กรอบของ…

-๒๙ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดาเนินงาน เพื่อกาหนด
กรอบของตาแหน่งเพื่อใช้ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
๑) ระดับชานาญงานและระดับชานาญการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การ
กาหนดกรอบของตาแหน่งฯ (เอกสารหมายเลข ๕) ได้กาหนดไว้ในทุกสายงาน ทุกตาแหน่ง และทุกหน่วยงาน
ดัง นั้ น การกาหนดกรอบของต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงาน และระดับ ช านาญการ
จานวนตาแหน่งเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามจานวนของบุคลากรที่ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ
ซึ่งเมื่อนับ ถึงวัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๘ เป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๗ (๑) แห่ งประกาศมหาวิทยาลั ยฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกาหนดว่า
วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
๒) ระดับชานาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
ของบุคลากรไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยไม่มีกรอบว่างของตาแหน่งระดับ
๗-๘ ที่ได้เคยใช้เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งไปแล้วเท่าที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ และกรอบ
ตาแหน่งที่ ก.ม. เคยอนุมัตินั้น ไม่ได้มีการกาหนดจานวนตาแหน่ง
ดังนั้น เห็นควรขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เนื่องจาก ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินค่างานของตาแหน่ง
ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ พิจารณานากรอบตาแหน่งที่ได้เคยมีการวิเคราะห์เพื่ อกาหนดจานวนและระดับ
ตาแหน่งตามระบบเดิม เช่น กรอบตาแหน่งที่ ก.ม. เคยอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษา มาใช้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นได้ เฉพาะกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นไว้
ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๓) กรณีการกาหนดระดับตาแหน่งของคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงต้องดาเนินการวิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงานและประเมินค่างานของตาแหน่งภายในหน่วยงาน เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยกาหนดกรอบระดับ
ตาแหน่ง แล้วจึงจะดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลฯ ต่อไป ดังนั้น ขอเสนอแนวทางการดาเนินงานจาแนกตาม
หน่วยงาน ดังนี้
๓.๑) การกาหนดระดับตาแหน่งของคณะนิติศาสตร์ เป็นการกาหนดระดับตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับ ชานาญการพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ดังนั้น เห็นควรรอผลการ
ทบทวนมติ ก.พ.อ. ดังกล่าว หากผลเป็นประการใด ให้กองการเจ้าหน้าที่นาเสนอ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาต่อไป
๓.๒) การกาหนดระดับตาแหน่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กอง
การเจ้าหน้าที่ ได้รับเรื่องของข้าราชการ จานวน ๑ ราย คือ นางสาวลภัส ยิ่งยืน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ โดยเสนอขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ กองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๔
/ ดังนั้น…

-๓๐ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ อาจพิจารณาให้ย้ายมาสังกัด กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นต้น
สังกัดเดิม โดยวันที่ย้ายให้มีผลตั้งแต่ก่อนวันที่รับเรื่อง ทั้งนี้ หากผลการประเมินบุคคลและผลงานผ่านการพิจารณา
วันที่มีผลในการดารงตาแหน่ง คือวันที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องและเอกสารครบถ้วน
แนวทางที่ ๒ พิจารณาให้มีการประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบของตาแหน่ง ทั้งนี้ วันที่มี
ผลในการดารงตาแหน่ง จะไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติกาหนดกรอบของตาแหน่ง
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินงาน เพื่อกาหนดกรอบของตาแหน่ง
เพื่อใช้ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. กรณี ร ะดั บ ช านาญงาน และระดับ ช านาญการ เห็ นควรให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดกรอบของตาแหน่งประเภททั่วไปและตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีจานวนของตาแหน่ง พิจารณาจากจานวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ (๑)
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฯ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. กรณีระดับชานาญการพิเศษ เห็นควรให้มีหนังสือทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สาหรับกรณีที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งสูงขึ้นไว้ก่อนแล้ว จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และเห็นควรให้ชะลอการดาเนินงาน เพื่อรอผลการ
ทบทวนดังกล่าว
๓. กรณีการกาหนดระดับตาแหน่งของข้าราชการทีส่ ังกัดคณะนิติศาสตร์ เห็นควรให้
รอผลการทบทวนมติ ก.พ.อ.
๔. กรณีการกาหนดระดับตาแหน่งของข้าราชการที่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เห็นควรให้ดาเนินการ ดังนี้
แนวทางที่ ๑ อาจพิจารณาให้ย้ายมาสังกัด กองกลาง สานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็น
ต้น สังกัดเดิม โดยวัน ที่ย้ ายให้มีผลตั้งแต่ก่อนวันที่รับเรื่อง ทั้งนี้ หากผลการประเมินบุคคลและผลงานผ่ านการ
พิจารณา วันที่มีผลในการดารงตาแหน่ง คือวันที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องและเอกสารครบถ้วน
แนวทางที่ ๒ พิจารณาให้มีการประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบของตาแหน่ง ทั้งนี้
วันที่มีผลในการดารงตาแหน่ง จะไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติกาหนดกรอบของตาแหน่ง

/มติที่ประชุม...

-๓๑มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกาหนดกรอบของตาแหน่งระดับชานาญงาน และระดับชานาญการ
จานวนตาแหน่งตามจานวนของบุคลากรที่ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อนับ ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๗ (๑) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ฯ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. กรณีกรอบขอตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ มอบกองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือ
ขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ดาเนินการประเมินผลงานตามขั้นตอนต่อไป
๓. กรณีการกาหนดระดับตาแหน่งของข้าราชการที่สังกัดคณะนิติศาสตร์ มอบ
กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือขอทบทวนมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. กรณีการกาหนดระดับตาแหน่งของข้าราชการที่สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข เห็นชอบแนวทางที่ ๑ คือ อาจพิจารณาให้ย้ายมาสังกัด กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิม โดยวันที่ย้ายให้มีผลตั้งแต่ก่อนวันที่รับเรื่อง ทั้งนี้ หากผลการประเมินบุคคลและผลงานผ่าน
การพิจารณา วัน ที่มีผลในการดารงต าแหน่ง คือวันที่ฝ่ายการเจ้า หน้า ที่ของหน่วยงานรับเรื่องและเอกสาร
ครบถ้วน
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๗.๕๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายอรรถพงศ์ กาวาฬ)
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๖/๒๕๕๘

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

