รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นายบัณฑิต บุญจูง
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๘. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์
และการออกแบบ
๑๔. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
๑๕. ผู้อานวยการสานักบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๖. (แทน) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ นายอธิพงศ์ สุริยา
และเครือข่าย
๑๗. (แทน) ประธานสภาอาจารย์
นางสาวศันสนีย์ ชวนะกุล
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
และวิเทศสัมพันธ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร

ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

ติดภารกิจ

/๓. นางสาวสิริรัตน์...

-๒๓. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๔. นางกาญจนา สาธร

บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม ๑
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กาหนดเวลาการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิ การบดี ฝ่ า ยบริ หารงานบุ ค คลและวิ เ ทศสั มพัน ธ์ เสนอที่ป ระชุม พิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณากรณี
การกาหนดเวลาปฏิบั ติราชการของบุ คลากร สังกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ที่มีลั กษณะงานที่มีความจาเป็นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากเวลาราชการปกติ และที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยให้ กาหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเฉพาะตาแหน่งที่มีความจาเป็น โดยให้หน่วยงานกาหนดรายชื่อตาแหน่งและรายชื่อบุคลากรที่มีความ
จาเป็นต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า
๓๕ ชั่วโมง นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กาหนดเวลาการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เฉพาะตาแหน่งหรือเฉพาะภาระงานที่มีความจาเป็น ที่จะต้องปฏิบัติงาน
นอกเหนือไปจากเวลาราชการปกติ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๐๒
“๑. กาหนดเวลาทางาน เริ่มทางานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐
น. ถึง ๑๓.๐๐ น.”
/“๒. วันหยุด...

-๓“๒. วันหยุดราชการประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวัน ทั้ง ๒ วัน”
“๓. ถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นเพื่อความสะดวกก็ให้ทาได้
แต่เมื่อคานวณเวลาทางานรวมกันในสัปดาห์หนึ่งๆ แล้ว ต้องเป็นจานวนไม่น้อยกว่าจานวนรวมเวลาราชการในสัปดาห์
หนึ่งๆ ดังกล่าวข้างต้น และสาหรับโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด”
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
“ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาเริ่มทางาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา หยุดกลางวันเวลา
๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓. ๐๐ นาฬิกา เป็นเวลาทางานตามปกติ โดยมีวันหยุด ราชการประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน
สถานศึกษาใดมีความจาเป็นต้องกาหนดเวลาเริ่มทางานหรือวันหยุดราชการประจาสัปดาห์ นอกจากที่
กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษาเป็นผู้กาหนดและรายงานส่วนราชการต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ ต้องมีเวลาทา งาน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง”
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่อง
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... แล้ว นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามมติที่ประชุมแล้ว แต่เมื่อในวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้รับคาแนะนาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ว่าให้กาหนดวิธีการคิดภาระงาน
สาหรับภาระงานที่ทุกส่วนราชการมีลักษณะร่วมกัน ไว้เป็นหลักเกณฑ์แนบท้ายข้อบังคับฉบับนี้ เนื่องจากตามข้อ ๔ ของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดไว้ชัดเจนว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดสัดส่วนภาระ
งานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตาม (๑) ถึง (๕) และวิธีการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละสถาบัน”
ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวอีกครั้ง ตามคาแนะนาของที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย การก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานสาหรับภาระงานที่ทุก
ส่วนราชการมีลักษณะร่วมกัน เพื่อแนบท้ายข้อบังคับฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
/ข้อกฎหมาย...

-๔ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิช าการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.
๒๕๕๘
๒. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
๒. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อแนบท้ายข้อบังคับในข้อ ๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานสอนของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้

-๕ลาดับ

รายการของภาระงาน

๑
๑.๑
(๑)

ระดับปริญญาตรี
การสอนรายวิชาในหลักสูตร
การสอนแบบบรรยาย
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย ๑ ชั่วโมง
การเตรียมการสอน ๑ ชั่วโมง และการวัดและ
ประเมินผล ๑ ชั่วโมง)
การสอนแบบปฏิบัติการ
(ครอบคลุมภาระงานในการสอนปฏิบัติการ ๑ - ๓
ชั่วโมง (ตามจริง) การเตรียมการสอน ๑ ชั่วโมง
และการวัดและประเมินผล ๑ ชั่วโมง)

(๒)

๑.๒
(๑)

หน่วยนับ
ของ
ภาระงาน
๑
ชั่วโมง

๓

๑
ชั่วโมง
๒
ชั่วโมง
๓
ชั่วโมง

๓

การสอนแบบประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชา
ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา วิชาโครงงานพิเศษ หรือ
การค้นคว้าอิสระ
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชาฝึกงาน หรือ
สหกิจศึกษา

(๒)

วิชาโครงงานพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ

๑.๓

การคิดภาระงานสอนที่นอกเหนือจากที่กาหนด

จานวน
หน่วย
ภาระงาน

๔
๕

-

๑ เรื่อง

๑๕

หมายเหตุ
๑. หน่วยภาระงาน ให้คิดจาก
การสอนรายวิชา ที่มีจานวน
นักศึกษาไม่เกิน ๕๐ คน กรณี
มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียน
จริงเกิน ๕๐ คน ให้คิดหน่วย
ภาระงานในส่วนการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มตามสัดส่วน
ของจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
๒. ในการสอนรายวิชาที่ส่วน
ราชการแบ่งนักศึกษาออกเป็น
หลายกลุ่ม ให้คิดหน่วยภาระ
งานสอนแยกตามกลุ่มและ
เวลาที่มีการสอนจริง
๓. การสอนแต่ละกลุ่มที่มี
ผู้สอนหลายคนตามที่ส่วน
ราชการกาหนด ให้คิดหน่วย
ภาระงานตามสัดส่วนการสอน
จริงของแต่ละคน ยกเว้น กรณี
ที่ร่วมสอนเป็นทีม โดยเข้าร่วม
สอนทุกครั้ง ให้ผู้สอนแต่ละคน
ที่เข้าร่วมสอนจริง มีภาระงาน
สอนในรายวิชานั้น เต็มตาม
จานวนหน่วยภาระงานสอน

ให้คิดหน่วยภาระงานตาม
ลักษณะของงาน และเวลาที่
ปฏิบัติจริงโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจาคณะ
๑. ให้คิดหน่วยภาระงานได้ไม่
เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๒. ในกรณีมีผู้สอนร่วม ให้คดิ
ภาระงานตามสัดส่วนการสอน
จริง
ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

-๖ลาดับ

รายการของภาระงาน

๒
๒.๑
(๑)

ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอนวิชาในหลักสูตร
การสอนบรรยาย
(ครอบคลุมภาระงานในการบรรยาย ๑ ชั่วโมง
การเตรียมการสอน ๒.๕ ชั่วโมง และการวัดและ
ประเมินผล ๑ ชั่วโมง)
การสอนการปฏิบัติการ
(ครอบคลุมภาระงานในการสอนปฏิบัติการ
๑ – ๓ ชั่วโมง (ตามจริง) การเตรียมการสอน
๒.๕ ชั่วโมง และการวัดและประเมินผล ๑
ชั่วโมง)

(๒)

๒.๒
(๑)

(๒)

(๓)

การสอนรายวิชาสัมมนา การค้นคว้าอิสระ หรือ
วิทยานิพนธ์
การสอนวิชาสัมมนา
- ถ้าเป็นการสอนแบบบรรยายให้คิดภาระงาน
เทียบเท่ากับการสอนบรรยาย
- กรณีมีการให้คาปรึกษาเป็นรายหัวข้อและมีการ
ฟังนาเสนอผลงานในหัวข้อที่ศึกษา
วิชาการค้นคว้าอิสระ
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

หน่วยนับ
ของ
ภาระงาน

จานวน
หน่วย
ภาระงาน

๑
ชั่วโมง

๔.๕

๑
ชั่วโมง
๒
ชั่วโมง
๓
ชั่วโมง

๔.๕

๑
ชั่วโมง
๑ หัวข้อ

๔.๕

๑ เรื่อง
๑ เรื่อง

๒๐
๑๐

๑ เรื่อง
๑ เรื่อง

๓๐
๑๕

๕.๕
๖.๕

๗.๕

หมายเหตุ
๑. การคิดหน่วยภาระงาน ให้คิด
จากการสอนรายวิชาที่มีจานวน
นักศึกษาไม่เกิน ๑๕ คน กรณีมี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงเกิน
๑๕ คน ให้คิดหน่วยภาระงานใน
ส่วนของการวัดและประเมินผล
เพิ่มตามสัดส่วนของจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
๒. ในการสอนรายวิชาที่มีการ
แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามที่ส่วน
ราชการกาหนด ให้คิดหน่วย
ภาระงานสอนแยกตามกลุ่มและ
เวลาที่มีการสอนจริง
๓. การสอนที่ผู้สอนร่วมตามที่
ส่วนราชการกาหนด ให้คิดหน่วย
ภาระงานตามสัดส่วนการสอนจริง
ของแต่ละคน ยกเว้นกรณีที่ร่วม
สอนเป็นทีม และเข้าร่วมสอนทุก
ครั้ง ให้ผู้สอนแต่ละคนมีภาระงาน
สอนในรายวิชานั้น เต็มตาม
จานวนหน่วยภาระงานที่สอน

ถ้ามีผู้ให้คาปรึกษาร่วมในหัวข้อ
เดียวกัน ให้คิดตามสัดส่วน
- ให้คิดหน่วยภาระงานได้ไม่เกิน
๓ ภาคการศึกษาปกติ
- ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมใน
หัวข้อเดียวกันมากกว่า ๑ คน
ให้คิดตามสัดส่วน
- แผน ก แบบ ก ๑ ให้คดิ ภาระ
งานได้ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับแผน ก แบบ ก ๒
ให้คิดภาระงาน ได้ไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ

-๗ลาดับ

(๔)

๒.๓
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
๒.๔

รายการของภาระงาน

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบเค้าโครง การสอบวิทยานิพนธ์
การสอบประมวลความรู้
การวัดคุณสมบัติ
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
การสอบวิทยานิพนธ์
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
การคิดภาระงานที่นอกเหนือจากที่กาหนด

หน่วยนับ
ของ
ภาระงาน

จานวน
หน่วย
ภาระงาน

หมายเหตุ

๑ เรื่อง
๑ เรื่อง

๔๐
๒๐

- ถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมใน
หัวข้อเดียวกันมากกว่า ๑ คน ให้
คิดตามสัดส่วน
สาหรับแบบ ๑ ให้คิดภาระงาน
ได้ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับแบบ ๒ ให้คิด
ภาระงานได้ไม่เกิน ๖ ภาค
การศึกษาปกติ
ให้คิดหน่วยภาระงานสาหรับ
กรรมการสอบ

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

๘
๑๐
๖

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

๘
๑๐

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
-

๑๕
๒๐
-

ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น งานบริการวิชาการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมวาระ
พิเศษ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้
อนุมัตแิ ต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ นั้น
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน ๖ ราย ดังนี้

-๘ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

๑ นายทวนทอง จุฑาเกตุ
๒ นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์
๓ นางอุบล ชินวัง
๔ นายมารุตพงศ์ ปัญญา
๕ นางสาวคณิศา โชติจันทึก
๖ นายวิโรจน์ เกษรบัว

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

ตาแหน่ง/สาขาวิชา
ที่ได้รับแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์
สาขาวิชาประมง

ตั้งแต่วันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี

๙ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติ

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ กรณีตาแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตาแหน่งศาสตราจารย์
แล้วต้องเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ มติคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่องการแจ้ง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่
กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอเรื่องการตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแจ้งความ
ประสงค์ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะว่า กรณีที่ผลการประเมินไม่
ผ่านเกณฑ์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เห็นควรให้แจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นั้น ให้คณบดีของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทราบด้วย (ลับ) เพื่อคณบดีจะได้ให้คาแนะนาและ
สนับสนุนการทาผลงานให้ได้ตามมาตรฐาน นั้น
ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการแจ้ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึง่ ที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้
คณบดีทราบเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
ไม่เกิดผลเสียต่อผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จึงได้เสนอแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
/๑. ประธาน...

-๙๑. ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจมีการแจ้งคณบดีด้วยวาจาเกี่ยวกับสาเหตุที่ไ ม่ผ่าน
เกณฑ์เท่านั้น ไม่ควรทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ขอกาหนดตาแหน่ง ที่
อาจจะไม่ต้องการให้บุคคลอื่นทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของตนเอง
๒. ควรมีการให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลั ยได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๓. ประเด็นปัญหาในเรื่องที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นเรื่องเดิมๆ
ซ้าๆ ดังนั้น อาจมีการสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ เพื่อแจ้งให้คณบดีทราบ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการแจ้งผลการประเมินให้
คณบดีทราบควรทาเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นเรื่องการปฏิบัติงานราชการ ทั้งนี้ ให้กาหนดชั้นความลับ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. มอบ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนวิธีการแจ้งผลการประเมินอีกครั้ง
๔.๓ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลและวิ เ ทศสั มพั น ธ์ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่อ ทราบ ด้ ว ย
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบให้กาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อทราบ ดังนี้
ครั้งที่
๑/๒๕๕๙

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

เวลา
สถานที่ประชุม
๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๖/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๐๙.๓๐ น. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๔ บุคลากร...

-๑๐๔.๔ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายอภินันท์ ศรีศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุน
ส่วนตัวและทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากสาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๓ ราย ดังนี้
ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เงินเดือน
เดือนละ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์
สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

๔๔๕

๒๖,๕๖๐

๒ นางสาวญชาภา
ภัททิยพุทธพงษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดี

๔๖๒

๑๙,๕๐๐

๓ นางสาวประวีณา
วงศ์แก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดี

๔๖๓

๑๙,๕๐๐

ที่

ชื่อ-สกุล

เงินรายได้
๑ พ.ต.ท.กิตติวัฒน์
ฉัตรศรีโพธิ์

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘–
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ :
๑. ตามคาสั่งที่ ๓๓๓๓/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. จ้างบุคคลทีม่ ีอายุ
๖๐ ปีขึ้นไป เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘–
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๗๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘–
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๗๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
/มติที่ประชุม...

-๑๑มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร (ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า หรือตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือตาแหน่งเทียบเท่า)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี ห รื อ ต าแหน่ ง เที ย บเท่ า หรื อ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการกองหรือตาแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดว่า
“ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ประจา ทุกปี ดังนี้
(๑) ให้ต้นสังกัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จานวน
๓ - ๕ คน ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(๒) ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อย่างน้อยปีละครั้ง”
ซึ่งตามข้อ ๑๖ ของประกาศฯ ข้างต้นไม่ได้ระบุช่วงเวลาในการดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ดารงตาแหน่ งประเภทผู้ บริหาร กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณากาหนดปฏิทินในการดาเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศฯ “ให้
อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตามมติ ก.บ.บ. เพื่อปฏิบัติให้เป็นตาม
ประกาศนี้ หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. วินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยของ
ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด”
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอานจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งตาม
มติ ก.บ.บ. เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามประกาศนี้
หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเสนอ ก.บ.บ. วินิจฉัยชี้ขาด และการ
วินิจฉัยของ ก.บ.บ. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด”
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานของตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง เป็นประจาทุกปี ดังนี้
/(๑) ให้ต้นสังกัด...

-๑๒(๑) ให้ต้นสังกัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ จานวน
๓ - ๕ คน ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(๒) ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อย่างน้อยปีละครั้ง
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
(๑) กาหนดปฏิทินในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ได้รับการ
แต่งตั้งครบ ๑ ปี แล้ว กรณีตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการ สานักวิทยบริการ จะกาหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในอย่างไร
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นหลักเกณฑ์กลาง
๒. ควรกาหนดเรื่องการนาผลการประเมินไปใช้ว่าสาหรับกรณีใดบ้าง เช่น การเลื่อน
เงินเดือนประจาปี หรือการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในวาระถัดไปสาหรับผู้บริหารที่มีวาระการดารงตาแหน่ง
๓. ควรแก้ไขประกาศ โดยกาหนดแยกเป็น ๒ กรณี คือ ๑) กรณีไม่เคยปฏิบัติงานในตาแหน่ง
นั้น ให้มีการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา ๖ เดือน และ ๒) กรณีได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า..... ไม่ต้อง
ประเมินทดลองปฏิบัติงานอีก
๔. ควรแก้ไขกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ตามข้อ ๑๖
มติที่ประชุม
มอบ กองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
๕.๒ ขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าดารงชีพเหมาจ่ายสาหรับผู้รับทุนกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และนอกเวลาราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และนอก
เวลาราชการ เป็นผู้รับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้หารือคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการจ่ายค่าดารงชีพว่าต้องจ่ายในอัตรา ๕,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน เท่ากับผู้ที่ลาศึกษาเต็มเวลาหรือไม่
เนื่องจากตามข้อ ๓ (๑) (จ) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กาหนดให้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดารงชีพเหมาจ่ายสาหรับผู้รับทุนในอัตรา ๕,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน
ประกอบกับข้อ ๔ (๒) กาหนดให้ผู้รับทุนต้องลาศึกษาเต็มเวลา เพื่อให้สาเร็จการศึกษาภายในกาหนดเวลาของหลักสูตร
/เว้นแต่...

-๑๓เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย และข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลให้ถือว่าเป็นที่สุด
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลว่ากรณีผู้รับทุนกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ที่ล าศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่ว นและนอกเวลาราชการ จะต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพในอัตราใด
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
อัตราค่าใช้จ่ายในการดารงชีพสาหรับผู้รับทุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใต้โครงการต่าง ๆ กรณีรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้
ชื่อทุน
โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน และ
โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและ
พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

อัตราค่าดารงชีพเหมาจ่ายต่อเดือน
ผู้รับทุนประเภทอาจารย์ ผู้รับทุนประเภทบุคคลทั่วไป
๔,๔๐๐.- บาท
๘,๘๐๐.- บาท
- ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

๑๐,๐๐๐.- บาท

๔,๔๐๐.- บาท
- ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลา ๑๐,๐๐๐.- บาท
๘,๘๐๐.- บาท

๘,๘๐๐.- บาท

๔,๔๐๐.- บาท

-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการ
ศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน
(๑) การให้ทุนเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศให้ตามระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร แต่ไม่เกิน ๒ ปีในระดับปริญญาโท และไม่เกิน ๔ ปี ในระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรร
ทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ค่าหนังสือและตารา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เหมาจ่ายปีละ
๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาโท และ ๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับระดับปริญญาเอก
(ค) ค่าเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับเพียงครั้งเดียว ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพเหมาจ่ายในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ฯลฯ
ฯลฯ
/ข้อ ๔...

-๑๔ข้อ ๔ เงื่อนไขและข้อผูกพันการรับทุน
(๑) ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้รับทุน ต้องไปศึกษาต่อภายใน ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้น
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ให้เป็นดุลยพินิจของ ก.พ.บ.
(๒) ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยผู้รับทุนจะต้องศึกษาเต็มเวลา เพื่อให้สาเร็จการศึกษาภายในกาหนดเวลาของหลักสูตร จะไม่
หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผลการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ถือว่าเป็นที่สุด
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาโดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน และลาศึกษานอกเวลาราชการ เป็นผู้รับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ให้ ห ารือคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลเกี่ยวกับการจ่ายค่าดารงชีพว่าต้องจ่ายในอัตรา ๕,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน
เท่ากับผู้ที่ลาศึกษาเต็มเวลาหรือไม่
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าดารงชีพของผู้รับทุน
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และนอกเวลาราชการ
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อ นไข การจั ด สรรทุ น การ ศึ ก ษาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ กองทุน พั ฒ นาบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังกล่าว กาหนดให้เฉพาะบุคลากรที่ลาศึกษาเต็มเวลา คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นว่าบุคลากรที่ลาศึกษาบางเวลาจะไม่ได้รับค่าดารงชีพ ดังนั้น หากพิจารณาว่ามีเหตุผลและความจาเป็น อย่าง
มากจะต้องให้ได้รับทุน เห็นควรมอบ ก.พ.บ. กาหนดหลักเกณฑ์ การยกเว้น ตามข้อ ๔ (๒) ของประกาศมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้บุคลากรที่ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และนอกเวลาราชการได้รับ
ค่าดารงชีพเหมาจ่าย เฉพาะรายที่ได้รับอนุมัติแล้ว และมอบ ก.พ.บ. กาหนดหลักเกณฑ์ การยกเว้น ตามข้อ ๔ (๒)
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากรสาย
วิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
/ระเบียบวาระที่ ๖…

-๑๕ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑
ตามความข้อ ๒๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ของบุ คลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ให้ ส ภามหาวิทยาลั ยแต่ง ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
เป็นประธาน
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔)
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ
ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีกรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน
สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้
ดังนั้น จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
จ านวนสองคน เพื่ อ ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการขออนุ มั ติ ป รั บ กรอบอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
จ านวนสองคน เพื่ อ ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการขออนุ มั ติ ป รั บ กรอบอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ค ณบดี ค ณะบริ ห ารศาสตร์ แ ละคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย
/๖.๒

ข้อบังคับ…

-๑๖๖.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณา
เห็ นชอบ(ร่ าง) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ.
๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑ และมีความเห็นให้เพิ่มเติมองค์ประกอบการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการตามข้อ ๙(๓) ดังนี้
มติ กบบ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ าณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่ง - ข้อ ๙(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคน
เป็นกรรมการ
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๔) รองอธิการบดี จานวนสองคน เป็นกรรมการ
ฯลฯ ฯลฯ
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับ
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิ การบดี ฝ่า ยบริ หารงานบุค คลและวิเ ทศสัมพัน ธ์ เสนอที่ประชุม เพื่อทราบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความ
/เห็นชอบ...

-๑๗เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๕๘ เมื่อ วัน ที่ ๒๘ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบแล้ ว รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการแก้ ไขคาสั่งจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในส่วนของอัตราค่าจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายนายประจักษ์ จันทร์ตรี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่
นายประจักษ์ จันทร์ตรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ แสดง
ความประสงค์ ข อเปลี่ ย นต าแหน่ ง จากเดิ ม ต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาศาสตร์ ๘ ระดั บ ๘ เป็ น ต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ต่อคณะวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และมหาวิทยาลัยรับเรื่องเมื่อวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๕๓
การเปลี่ ย นต าแหน่ ง ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ต้ อ งเป็ น ไปตามกรอบของต าแหน่ ง อั น ดั บ
เงินเดือน และจานวนของข้าราชการที่พึงมีตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
มหาวิท ยาลัย ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิน เพื่ อพิ จารณาเปลี่ย นต าแหน่ งของนาย
ประจักษ์ จันทร์ตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และคณะวิทยาศาสตร์แจ้งมติคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบให้
นายประจักษ์ จันทร์ตรีเปลี่ยนตาแหน่งฯ ได้ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
แต่การดาเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งให้นายประจักษ์
จันทร์ตรี เนื่องจากมีข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจาก
๑. ก.พ.อ. ได้มีการออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒. มหาวิทยาลัยปรับเข้าสู่ระบบการจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งของ นายประจักษ์ จันทร์ตรี ตามแนวทางที่ ๑ คือ ดาเนินการตาม
/หลักเกณฑ์…

-๑๘หลักเกณฑ์และวิธีการเดิม เนื่องจากยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งก่อนการเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานก่อน
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ หารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยลาดับ
เหตุการณ์ชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าของการกาหนดกรอบอัตรากาลังและการดาเนินการ หาก สกอ. พิจารณาแล้วเห็น
ว่าดาเนินการได้มหาวิทยาลัยจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่หาก สกอ. พิจารณาแล้วไม่สามารถดาเนินการ
ได้ ให้สอบถามเจ้าตัวว่าประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่
สกอ. ได้ตอบข้อหารือกรณีการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย
นายประจักษ์ จันทร์ตรี แล้วรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สาระสาคัญ
ดังนี้
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัด
โอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ กาหนดไว้ว่า การเปลี่ยนตาแหน่งฯ
ต้องเป็นไปตามกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และจานวนข้าราชการที่ พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา การ
เปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ทาได้ทุกกรณี ทั้งตาแหน่งที่มีคนครอง ตาแหน่งว่างมีเงินและ
ไม่มีเงิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยกรณีการเปลี่ยนระดับตาแหน่ง ให้เปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบ
ของสายงาน คือ ระดับ ๓-๖ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอเปลี่ยนตาแหน่ง โดยได้กาหนดกรอบระดับ
ตาแหน่งไว้แล้วก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง
การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับ
ใช้ มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนดไว้ตามระบบ
บริ ห ารงานบุ ค คลเดิ ม แต่ ห ากเป็ น กรณี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง ไว้ ก่ อ นวั น ดั ง กล่ า ว และ
กระบวนการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ ฉบับใหม่
เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/
๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ที่ มี ม ติ เ ห็ น ชอบเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการก าหนดให้ มี ต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ในคณะวิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ สานักวิทยบริการ
เป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตัดโอนมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเปลี่ยนได้ไม่เกินระดับควบ คือ ระดับ ๓-๖)
และยังไม่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินค่างานของตาแหน่งเพื่อกาหนดกรอบระดับตาแหน่งดังกล่าวเป็นระดับ
ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น (ระดั บ ๘) ดั ง นั้ น ณ วั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ยั ง ไม่ มี ก รอบต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ชานาญการ แต่อย่างใด หากมหาวิทยาลัยจะดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งและกาหนดระดับ
ตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวต่อไป มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง
การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และ
การตัดโอนตาแหน่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ ก็ได้กาหนดไว้สอดคล้องกันว่า
ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนระดับตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
สาหรับประเด็นที่หารือว่า มหาวิทยาลัยสามารถนากรอบตาแหน่งที่บุคคลผู้ยื่นขอเปลี่ยน
ตาแหน่งครองอยู่ คือ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ชานาญการ (ปัจจุบันคือระดับชานาญงานพิเศษ)
มาใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งเป็นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่นั้น ขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการ
เปลี่ยนตาแหน่งได้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอน
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
/วิธีการ...

-๑๙วิธีการเปลี่ ย นประเภทตาแหน่ ง การเปลี่ ย นระดั บตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สั งกัดมหาวิทยาลั ย
อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง ก าหนดไว้ ว่ า การเปลี่ ย นประเภทต าแหน่ ง กรณี ต าแหน่ ง ที่ มี ค นครอง ต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ดารงตาแหน่งในระดับ
เริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ ให้
ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ และวันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง ต้องมีผลไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติ ตามข้อ ๘ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องดังกล่าว
ความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่
จากการพิจารณาการตอบข้อหารือของ สกอ. และการตรวจสอบข้อมูลการดาเนินงานที่ผ่าน
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. การเปลี่ยนตาแหน่งของนายประจักษ์ จันทร์ตรี จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘
ระดับ ๘ เป็ น ตาแหน่ งนั กวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ตามระบบการบริห ารงานบุคคลเดิม ไม่ส ามารถดาเนินการได้
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะรับเรื่องการขอเปลี่ยนตาแหน่งก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการเปลี่ ย นต าแหน่ ง การเปลี่ ย นระดั บ ต าแหน่ ง และการตั ด โอนต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ (ระบบบริหารงานบุคคลใหม่) เนื่องจากไม่มีการกาหนดกรอบของตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง คือ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนวันที่ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตาแหน่ง
และก่อนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น กระบวนการพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจึงต้อง
ดาเนินการตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอน
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. การนากรอบตาแหน่งที่บุคคลผู้ยื่นขอเปลี่ยนตาแหน่งครองอยู่ คือ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ๘ ชานาญการ (ปั จจุบั นคือระดับชานาญงานพิเศษ) มาใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งเป็นตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ สามารถดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง
การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการ
ตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ การเปลี่ ย นต าแหน่ ง ของนายประจั ก ษ์ จั น ทร์ ต รี เป็ น ต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ สามารถดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดังนั้น การขอเปลี่ยนตาแหน่งของนายประจักษ์ จันทร์ตรี มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาใหม่ คือ
๑. ตามความข้อ ๑๐ ก (๒) ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน
ประเภทต าแหน่ ง การเปลี่ ย นระดั บ ต าแหน่ ง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดไว้ ว่ า “การเปลี่ ย นประเภทต าแหน่ ง ต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ดารงตาแหน่งในระดับเริ่มต้น
ของตาแหน่งประเภทนั้นๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ ให้ได้รับเงินเดือน
ไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้นๆ
กรณี นายประจักษ์ จันทร์ตรี จะเป็นการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับ
ตาแหน่ง จากเดิม ตาแหน่งประเภททั่วไป ชื่อตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญงานพิเศษ ขอเปลี่ยนเป็น
ตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
/๒. ตามความข้อ ๘...

-๒๐๒. ตามความข้อ ๘ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดไว้ว่า “วันที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. อนุมัติ”
๓. ตามความข้อ ๑๑ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดไว้ว่า “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่งและการเปลี่ยนระดับตาแหน่งของบุคลากร ให้ ก.บ.บ. เป็นผู้กาหนด โดยจัดทาเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย”
๔. ตามความข้อ ๑๖ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดไว้ว่า “ในกรณีทีมีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง เปลี่ยน
ระดับตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้”
๕. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัด
โอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการ
ตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบข้อหารือกรณีการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. การเปลี่ยนตาแหน่งของนายประจักษ์ จันทร์ตรี ให้ ดาเนินการตามการตอบข้อหารือของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ต้องดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง
การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้ง นายประจักษ์ จันทร์ตรี และคณะวิทยาศาสตร์ทราบถึงการ
ตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิจารณาทบทวนการขอเปลี่ยนตาแหน่ง หากประสงค์จะ
ขอเปลี่ยนตาแหน่ง ต้องดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
และการตั ดโอนตาแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้ ง ข้อ บั ง คับ ฯ และประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง
/มติที่ประชุม...

-๒๑มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. ให้แจ้งความเห็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ นายประจักษ์

จันทร์ตรี ทราบ
๖.๕ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้ นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๒ เดือน ๑๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยทุนอุดหนุน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียดปรากฎตามหนังสือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๑๔๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เนื่องจาก นายแพทย์ณัฐพล สีดาพันธุ์ บรรจุเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันยัง
ไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ ประกอบกับปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาภายในประเทศเกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนอาจารย์ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด
แต่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีความจาเป็นต้องส่งไปศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสมรรถนะให้สูงขึ้น
อันจะสามารถให้บริการตรวจรักษาและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและให้บริการที่ดีต่อไป ประกอบกับปีงบประมาณ
๒๕๖๑ มีแผนการเปิดให้บริการระดับทุติยภูมิ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักได้แก่
สาขาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุ ร ศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โ ฮปิติกส์ และวิสั ญญีแพทย์ ซึ่ง
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ ฯ ยั ง ไม่ มี แ พทย์ เ ฉพาะทางในสาขาอายุ ร ศาสตร์ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้บุคลากรลาศึกษา
ต่อ โดยมีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อการจัดการเรียนการสอนและวิจัยที่มีคุณภาพ ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ
ซึ่งตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้ มีผู้ ป ฏิบั ติงานเพีย งพอไม่ให้ เสี ยหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลั งเพิ่ม โดยให้
พิจ ารณาอนุมัติได้ไม่เกิน อัตราร้ อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป” ซึ่งนามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม ประกอบกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๔๘ มีมติว่า กรณีการขออนุมัติล าศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เสนอที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม ว่ า เนื่ อ งจาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จะเปิดโรงพยาบาล และบุคคลดังกล่าวเป็นนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑ คณะกรรมการประจาคณะ
จึงมีความเห็นว่าเห็นควรสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวศึกษาต่อ เพื่อให้ทันต่อการเปิดโรงพยาบาล จึงขออนุมัติให้ลาศึกษา
โดยที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ผ่านประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ

/ข้อกฎหมาย...

-๒๒ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้ อ ๑๐ แห่ ง ระเบี ย บ ก.ม. ว่ า ด้ ว ยการข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม โดยให้พิจารณา
อนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ
เว้นแต่ในกรณีทมี่ ีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป” ซึ่งนามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ก าหนดว่ า กรณี ก ารขออนุ มั ติ ล าศึ ก ษาฯ ไม่ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนและหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดให้ เ สนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑/๒๕๕๙

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

