รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๘. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๑๐. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
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. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ

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

ผู้ร่วมประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แสวง วัชระธนกิจ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๑
๒. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
/๓. นายอภิชาติ...

-๒๓. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๕. นางกาญจนา สาธร

บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ๕.
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ การจัดสรรงบประมาณสาหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าได้รับแจ้งจากผู้แทนสานักงบประมาณที่มา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการบริหารงบประมาณสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้มงวด
มากขึ้น ในการของบประมาณจะต้องชี้แจงรายละเอียด ชื่อบุคคล เลขที่ ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง เงินสมทบประกันสังคม จะไม่ได้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั้งก้อนเหมือนเดิม จึงมอบกองแผนงานและ
กองการเจ้าหน้าที่ สารวจจานวนและรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเตรียม
จัดทาข้อมูลในการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ ๓...

-๓ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณหน่วยชั่วโมงภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารงานบุค คลและวิเ ทศสัมพัน ธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา
สืบ เนื่องจากคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... นั้น
กองการเจ้ าหน้ า ที่ ได้ ปรั บแก้ ไขร่ างประกาศดัง กล่ า วตามมติที่ ป ระชุ ม รวมทั้ง ได้
ปรับแก้ไขตามที่ได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว สรุปได้ดังนี้
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งดารงตาแหน่งวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ
(๔) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๕) ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารพิ จ ารณาแต่งตั้ งบุ ค คลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดสัดส่วนภาระ
งานด้า นใดด้ านหนึ่ งหรื อ หลายด้านตาม (๑) ถึ ง
(๕) และวิธีการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของแต่ละสถาบัน

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ
ข้อ ๖ ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการจะต้องมีภาระงานขั้นต่าไม่
น้ อ ยกว่ า สั ป ดาห์ ล ะสามสิ บ ห้ า หน่ ว ยชั่ ว โมง โดยก าหนด
สัดส่วนภาระงาน ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของหน่วย
ชั่วโมงภาระงาน
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละสิบของหน่วยชั่วโมงภาระงาน
(๓ ) ภ า ร ะ ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของหน่วยชั่วโมงภาระ
งาน
(๔) ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลั ย
หรือส่ วนราชการภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละห้ าของหน่ว ย
ชั่วโมงภาระงาน
ให้ส่วนราชการกาหนดสัดส่วนภาระงานด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ทุกด้านตามข้อ
(๑) ถึงข้อ (๔) รวมกันคิดเป็นร้อยละร้อยของหน่วยชั่ วโมง
ภาระงาน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้จัดทา
เป็นประกาศของส่วนราชการ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ

-๔ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๕ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดผลงาน
ทางวิ ช าการ โดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น เลิ ศ ทาง
วิช าการและความเป็น ที่ยอมรั บในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของแต่ละสถาบัน โดยผลงานทางวิชาการ
ที่ ก าหนดสอดคล้ อ งกั บ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารพิ จ ารณาแต่งตั้ งบุ ค คลให้
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ
การกาหนดสัดส่วนภาระงานให้ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการตาม
ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องมีภาระงานและสัดส่วนไม่ต่ากว่าที่
กาหนดในวรรคหนึ่ง โดยการทาข้อตกลงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบครึ่งปีแรกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม
และรอบครึ่งปีหลังให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน
ข้อ ๗ วิธีคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ ต้องมี
ภาระงานตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลั ย
อุบ ลราชธานี เรื่ อง หลั ก เกณฑ์แ ละวิธี การค านวณหน่ ว ย
ชั่วโมงภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ส่ ว นราชการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริห ารงานบุค คล อาจกาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีคานวณ
หน่วยชั่วโมงภาระงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการได้แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้
ให้จัดทาเป็นประกาศของส่วนราชการ และแจ้งให้บุคลากร
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ข้อ ๙ ผลงานทางวิช าการของผู้ ดารงตาแหน่งวิช าการ
ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคล ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของ ก.พ.อ. ดังนี้
(๑) ผลงานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สั งคม โดยผลงานนั้นเป็นส่ว น
หนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามภาระงานซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้ เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ก.พ.อ.
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หรือหนังสือ ได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๕) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงบทความทางวิชาการ ได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด

-๕ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ
ข้อ ๑๐ ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ตามข้อ ๙ ดังนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๕)
อย่างน้อย ๑ ชิ้น
(๒) ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องมีผ ลงาน
ทางวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๔)
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น
(๓) ผู้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องมีผ ลงานทาง
วิ ช าการประเภทใดประเภทหนึ่ ง ตามข้ อ (๑) ถึ ง ข้ อ (๔)
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น และผลงานอย่างน้อย ๑ ชิ้น ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามเกณฑ์การเผยแพร่
ที่ ก.พ.อ. กาหนด

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับ บุคลากรผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทผู้บริหารตาม
มาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบัน
ข้ อ ๘ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง วิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
อุ ด มศึ ก ษาอาจลดหรื อ ยกเว้ น ภาระงานให้ แ ก่ ผู้ ต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่ ง
ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร และอาจกาหนด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
มาตรฐานภาระงานที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
ข้างต้นก็ได้
๒๕๕๑ ให้ ไ ด้ รั บ การลดหรื อ ยกเว้ น ภาระงาน ตามข้ อ ๖
ดังต่อไปนี้
(๑) อธิการบดี
ร้อยละร้อย
(๒) รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ร้อยละแปดสิบ
(๓) ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รองคณบดี หรื อ รองหั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ร้อยละหกสิบ

-๖ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่มีในประกาศ ก.พ.อ.ฯ

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ
ข้อ ๑๑ ผู้ดารงตาแหน่งวิชาการที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ให้มีภาระงาน
จานวนหน่วยชั่วโมงภาระงาน และอาจให้มผี ลงานวิชาการ
ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๒ ให้ มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจัดให้ มีระบบ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามภาระงานด้านวิชาการ
ของบุคลากรผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการนาข้อมูลภาระ
งานและผลงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งวิ ชาการมา
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
เลื่ อนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้าง และการต่อสั ญญาจ้า ง
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว

แต่ เ นื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม ยั ง ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาก าหนดวิ ธี ก ารคิ ด ภาระงาน ตามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน
ดังนั้น กองการเจ้ าหน้ าที่จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณากาหนด
วิธีการคิดภาระงาน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ดังกล่าว
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
/ประเด็นเสนอ...

-๗ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวิธีการ
คิดภาระงาน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิช าการของผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เห็นควรแก้ไขชื่อข้อบังคับ จากเดิม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
แก้ไขเป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
๒. วิธีคิดภาระงานให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ. กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคิดภาระงานสาหรับภาระงานที่ทุกส่วนราชการมีลักษณะร่วมกัน ทั้งนี้ ให้จัดทาเป็นประกาศของ
มหาวิ ทยาลั ย และแจ้ งให้ ส่ ว นราชการทราบและถื อปฏิ บั ติ ส าหรั บภาระงานที่ มี ลั กษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
ส่วนราชการ ให้ ส่ วนราชการโดยความเห็ นชอบของ ก.บ.บ. กาหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้ องกับภารกิจ และ
แผนพัฒนาของส่วนราชการ โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ให้จัดทาเป็นประกาศของส่วนราชการ และ
แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. เห็นควรเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล คือ ให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศตามข้อ ๗
วรรคหนึ่ง และให้ส่วนราชการจัดทาประกาศตามข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๗ วรรคสอง เพื่อใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบ กองการเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ต่อไป สาหรับวิธีการคิด
ภาระงาน มอบ กองการเจ้าหน้าที่ นาความเห็นของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแนวทางในการ
พิจารณา และเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ จะครบวาระการ
ดารงตาแหน่งในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้ดาเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ที่จะมาดารง
ตาแหน่งในวาระต่อไป
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กาหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินการ ดังนี้
๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อ
พิจารณากาหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนินการ
/๒. รับฟังความคิดเห็น...

-๘๒. รับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้กาหนดแบบฟอร์มให้บุคลากรในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูล และประมวล
ความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๓. คณะกรรมการสรรหาพบปะบุคลากร เพื่อชี้แจงขั้นตอนการสรรหา และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔. เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ สานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้น การเสนอชื่อล่วงหน้า
สาหรับผู้ที่ไปราชการหรือลาราชการในวันที่เสนอชื่อ โดยส่งใบเสนอชื่อที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งแนบสาเนาหลักฐานการไปราชการและลาราชการ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๘
๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อ
- เปิดกล่องเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
และตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ประกอบ
- พิจารณาการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
๖. กาหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนดาเนินงาน ในวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดย
บุคลากรในคณะสามารถเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ได้ ทั้งนี้ การตั้งคาถามหรือตอบข้อซักถาม จะต้องเป็นไป
ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการสรรหาฯ
๗. ประชุมกรรมการสรรหาครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
๘. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับตาแหน่งคณบดี ในวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยคณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายทวีศักดิ์ วิยะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชสวน ณ
University of Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย ด้วยทุน SEARCA และทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากสาเร็จการศึกษา
๒. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายทวนธน บุญลือ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัช
ศาสตร์ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว
และอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์
/ทั้งนี.้ ..

-๙ทั้งนี้ การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของทั้ง ๒ ราย เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑๙ ราย จึงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

เงินรายได้
๑ นางสาวสุวิษา
ผิวทอง

๒ นางสาวสุพัตรา
สิทธิแสงชัย

๓ นายสมบัติ
หลักบุญ

๔ น.ส.เมทินี
นิลวันดี

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่

เงินเดือน
เดือนละ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๕๐๘

๑๙,๕๐๐

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
สานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จากมหาวิทยาลัย
สานักงานเลขานุการ
อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์

๕๐๙

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
จากวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชาราบ

๘๒

คุณวุฒิ/สถานศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร)
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)
จากสถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบตั ิงาน
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๕๙๙

ตั้งแต่วันที่

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๐๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๙,๕๐๐ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๐๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๒๙๗๘/๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๓,๒๖๐ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๑๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

-๑๐ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่
นักวิชาวิชาการเงินและบัญชี ๔๔๔
ปฏิบัติการ
สานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์

๕

น.ส.ศิริพร
ความสวัสดิ์

บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๖

น.ส.สิริวรัญญา
ศรีษาคากุลวัฒน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
๓๖๓
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- คณะวิทยาศาสตร์
สุรนารี

๗

นายขวัญฟ้า
มหาสิทธิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

๓๘๑

๘

น.ส.พิศิชานันท์
ศรีสุวรรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

๔๒๕

๙

นายศิวรักษ์
จันโท

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

๔๒๖

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๙๖

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๙๕

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์
สังกัดสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์

๓๕๐

๑๐ นายวีระพงษ์
สุวรรณเพ็ญ

๑๑ นายสุรพล
ไชยชนะ

เงินงบประมาณ
๑๒ นายบุญชู ภูศรี

เงินเดือน
ตั้งแต่วันที่
เดือนละ
๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๑๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๙,๕๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๔,๙๕๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๒๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๔,๙๕๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๒๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒๙,๔๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๓๒๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
(เป็นนักเรียนทุน)

-๑๑-

ที่

ชื่อ-สกุล

๑๓ นายณฐพล
ทองปลิว

เงินงบประมาณ
๑๔ นายจักรกฤษ
บุษพันธ์

คุณวุฒิ/สถานศึกษา
Doctor of Philosophy
Wageningen University
จากราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่
อาจารย์
๔๑๔
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

เภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

เภสัชกรปฏิบัติการ
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๔๖๔

๑๕ นางสาวเพชรลดา
อาชวานันทกุล

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๔๑๗

๑๖ นายณวัฒน์
โอฬารสกุลชัย

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๔๑๘

๑๗ พญ.ปรมาภรณ์
ภาสตโรจน์

แพทยศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๔๖๕

๑๘ นพ.ภาณุวัตร
สุธรรมวงศ์

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๔๖๖

เงินเดือน
ตั้งแต่วันที่
เดือนละ
๒๙,๔๐๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
หมายเหตุ : ตาม
คาสั่งที่ ๓๒๒๐/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๘
(เป็นนักเรียนทุน)
๒๒,๗๕๐ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : ตาม
คาสั่งที่ ๓๐๒๒/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๕,๒๓๐ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
หมายเหตุ : ตาม
คาสั่งที่ ๓๐๑๙/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๕,๒๓๐ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
หมายเหตุ : ตาม
คาสั่งที่ ๓๐๒๐/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๘
๓๗,๕๓๐ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : ตาม
คาสั่งที่ ๓๐๒๓/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๗,๘๒๐ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : ตาม
คาสั่งที่ ๓๐๒๓/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๘

-๑๒-

ที่

ชื่อ-สกุล

๑๙ พญ.สุวรรณี
ธนสังข์นุชิต

คุณวุฒิ/สถานศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
อาจารย์
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

เลขที่
๔๖๗

เงินเดือน
ตั้งแต่วันที่
เดือนละ
๒๖,๔๙๐ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๘ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : ตาม
คาสั่งที่ ๓๐๒๓/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๘

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จานวน ๔ ราย จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
๑. นางสาวโสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อกลับภูมิลาเนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ตามคาสั่งที่ ๓๐๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๘)
๒. นางสาวชรชล สัชฌบดี พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล าคม
๒๕๕๘ (ตามคาสั่งที่ ๓๐๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๓. แพทย์หญิงธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
รายได้ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ขอลาออกจาก
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกลับภูมิลาเนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ตามคาสั่งที่ ๓๐๓๓/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๔. นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ตาแหน่ง
บรรณารั ก ษ์ ปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด ส านั ก งานเลขานุ ก าร คณะนิ ติ ศ าสตร์ ขอลาออกจากการเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย เพื่อรับราชการครู ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ตามคาสั่งที่ ๓๒๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๕ การอนุมัติ...

-๑๓๔.๕ การอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้าย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่
ส่วนราชการอื่น จานวน ๓ ราย ดังนี้
ที่
๑

ชื่อ-สกุล

ประเภท/ตาแหน่ง/
อัตราเงินเดือน
ประเภท วิชาการ

ส่วนราชการ

นางอรทัย
คณะรัฐศาสตร์
เลียงจินดาถาวร ตาแหน่ง
มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบลราชธานี
ตาแหน่งเลขที่ ๒๓๕

๒

๓

นายศักดิ์ชาย
สิกขา

นางประทับใจ
สิกขา

อัตราเงินเดือน
- ๓๗,๙๙๐ บาท
ประเภท วิชาการ

คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
ตาแหน่ง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ตาแหน่งเลขที่ ๑๙๘
อัตราเงินเดือน
๕๓,๘๖๐ บาท
ประเภท วิชาการ

คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
ตาแหน่ง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ตาแหน่งเลขที่ ๕๑๘

ส่วนราชการที่รับโอน

ตั้งแต่วันที่

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อัตราเงินเดือน
๔๑,๐๕๐ บาท

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๑๒๙๒๙
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
/เนื่องจาก...

-๑๔เนื่องจากเดิม นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียน การสอน
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ ถึง วั น ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๗ ตามค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๒) โดยมีระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน ระหว่างวัน ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ และได้ผ่ านการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ (เอกสาร
หมายเลข ๓) ซึ่งเป็นไปตามความในข้อ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การทดลองปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กาหนดว่า “ให้ผู้ที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี โดยให้มีเวลาทาการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา”
ต่อมา นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อดูแลครอบครัว ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) จากนั้น คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่ นดิน ตาแหน่ งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เพื่อทดแทนอัตราที่ลาออก ซึ่ง
นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา มาสมัครสอบและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
(เอกสารหมายเลข ๕)
ในการดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ จึงขอหารือว่ากรณี นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา จะต้อง
เข้าสู่ กระบวนการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติงานอีกครั้งหรือไม่ เนื่องจาก ตามประกาศมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสาหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติตามที่คณะศิลปศาสตร์ขอหารือมา และตามความในข้อ ๖
ของประกาศดังกล่าว กาหนดว่า “ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็น
ที่สุด”
อนึ่ง กองการเจ้าหน้าที่ขอรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ประวัติการรับราชการ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา
ลาดับที่
รายละเอียด
๑
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร
๒
จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ
ประเมินทดลองปฏิบตั ิงานต่อให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๓
ผ่านการทดลองปฏิบัติงานทาสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานต่อ

วัน/เดือน/ปี
ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ที่ ๑๙๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และให้ทาสัญญาจ้างต่อ ๒ ปี
ที่ ๑๑๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานทาสัญญาจ้างปฏิบัติงานต่อ

-๑๕ลาดับที่
รายละเอียด
๔
ลาออกจากราชการ

๔

บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร

วัน/เดือน/ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง อนุญาตให้
พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจาก
ราชการ
คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๒๕๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๘ เรื่อง การจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

๒. ความเห็นกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
- นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ได้ทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร และผ่าน
การทดลองปฏิบัติงาน โดยให้ต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อมาลาออกจาก
ราชการและบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตาแหน่งเดิม เลขที่ตาแหน่ง และสังกัดเดิม การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่เดิม จึงถือเป็นตาแหน่งประเภทเดียวกัน และสายงานเดียวกัน
แต่เนื่องจากในข้อ ๘ ของประกาศ กาหนดไว้เฉพาะกรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ที่ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องได้ จึงมีความจาเป็นที่ต้องเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัยชี้ขาด
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๑๒๙๒๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอหารือ
เกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๙๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่องการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานทาสัญญาจ้างปฏิบัติงานต่อ
๔. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
๕. คาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๕๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการประเมินทดลองปฏิบัติงาน กรณี นายณัฐสิทธิ์
วงศ์จันทา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลป
ศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานอีกครั้งหรือไม่
/ที่ประชุม...

-๑๖ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ว่าเนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้สิ้นสุดสถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้ว เมื่อมีการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงานตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม

ดาเนินการประเมินทดลองปฏิบัติงานตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.๒ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงกาหนดการประชุมประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นทุกวันอังคาร
สัปดาห์ที่สามของเดือน
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางว่า เห็นควรกาหนดการประชุมเป็นสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่และสานักงานสภามหาวิทยาลัย สามารถนาเสนอเรื่องต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทันตามกาหนด
มติที่ประชุม
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นทุก
วันอังคารสัปดาห์ที่สองของเดือน ดังน้
ครั้งที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

วัน เดือน ปี
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

/ระเบียบวาระที่ ๖...

-๑๗ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามประกาศคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ เรื่อง ข้อกาหนดและกาหนดการ
จัดการทดสอบความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้ บริหาร
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้มีการจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเดือนกันยายน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ได้ดาเนินการจัดการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ มี
มติรับรองผลการทดสอบในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
ดังนั้น ขอรายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. จานวนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ แยกตาม
ประเภทตาแหน่ง
ลาดับ
ประเภทตาแหน่ง
จานวน (คน)
๑
ประเภททั่วไป
๑๒
๒
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
๔
๓
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
๖๙
รวมทั้งสิ้น
๘๕
๒. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ แยกตามรายด้าน

ความรู้ความสามารถฯ
ความรู้เรื่องกฎหมายฯ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ผู้สมัคร
สอบ (คน)
๑๐
๑๐
๑๓

ผู้เข้าสอบ
(คน)
๗ (๗๐%)
๗ (๗๐ %)
๑๑ (๘๔.๖๒%)

ผู้สอบผ่าน
(คน)
๗ (๑๐๐ %)
๗ (๑๐๐ %)
๑๐ (๙๐.๙๑%)

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

๗๐

๖๒ (๘๘.๕๗ %)

ทักษะการคานวณ
ทักษะการจัดการข้อข้อมูล

๓๕
๑๓

๒๘ (๘๐%)
๑๐ (๗๖.๙๒%)

๒๓ (๖๕.๗๑%)
(จากผู้สอบสัมภาษณ์
๓๕ คน)
๑๖ (๕๗.๑๔%)
๑๐ (๑๐๐%)

ด้าน

ผู้สอบไม่ผ่าน(คน)
๑ (๙.๐๙%)
๑๒ (๓๔.๒๙%)
(จากผู้สอบ
สัมภาษณ์ ๓๕ คน)
๑๒ (๔๒.๘๖%)
-

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๖.๒ แนวทาง…

-๑๘๖.๒ แนวทางการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ตาแหน่ง ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติมอบ
กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และนาเสนอแนวทางในการดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะที่
จาเป็นสาหรับตาแหน่งฯ ต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณานั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งฯ ดังนี้
๑. กลุ่มผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานสังกัดสานักงานอธิการบดี และหัวหน้า
สานักงานเลขานุการคณะ/สานัก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สานักงานอธิการบดี
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. กลุ่มผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ทั้ง ๖ ด้าน เมื่อวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลจากการประชุม
ของกลุ่มต่างๆ และได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ ควรมีการทบทวนระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ของแต่ละตาแหน่งให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ ควรมีการทบทวนรายละเอียดและขอบเขตเนื้อหาความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไปทั่วไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น
๓.๓ ควรจัดหลักสูตรฝึกอบรม และจัดให้มีการจัดการทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม กรณีที่ผ่านการทดสอบก่อนฝึกอบรม ถือว่าเป็นผู้ผ่านมีความรู้ความสามารถและทักษะ โดยได้รับใบ
ประกาศฯ และไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถเก็บผลการทดสอบไว้ได้ ๒ ปี
๓.๔ ควรวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทดสอบและการจั ด ฝึ ก อบรม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบ และกาหนดจานวนครั้งในการทดสอบ โดยอย่างน้อย
มีการทดสอบจานวน ๑ ครั้ง
๓.๕ ระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้
๑) ด้านความรู้ความสามารถฯ และความรู้เรื่องกฎหมายฯ เป็นการอบรม
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะตามขอบเขตของเนื้อหาที่กาหนด จานวนการฝึกอบรม จานวน ๒๐
ชม. และจัดให้มีการทดสอบโดยการสัมภาษณ์
๒) ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
จานวน ๑๘ ชม.
๓) ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
จานวน ๓๐ ชม.
๔) ด้านทักษะการคานวณ
จานวน ๒๐ ชม
๕) ด้านทักษะการจัดการข้อมูล
จานวน ๑๘ ชม.
(เอกสารหมายเลข ๓)
/ผลการพิจารณา...

-๑๙ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
- คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการประชุม
๑. กลุ่ มผู้ อานวยการกอง หั ว หน้าส านักงานสั งกัดส านักงานอธิการบดี และหัว หน้าส านักงาน
เลขานุการคณะ/สานัก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สานักงานอธิการบดี
๒. กลุ่มผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ทั้ง ๖ ด้าน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สานักงานอธิการบดี
๓. คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการจัดการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะฯ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ
และทักษะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๖.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. …
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา
ตามที่คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการต่อเวลาราชการสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และมอบหมายให้ ส านั ก งานกฎหมายนิ ติ ก ารตรวจสอบ ร่ า งประกาศวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ..... กองการเจ้าหน้าที่ได้นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอให้สานักงานกฎหมาย
และนิติการ และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบ และได้มีความเห็นดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้
มติ กบบ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
๑. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ไม่เป็นผู้บุคคลที่ถูกลงโทษทางวินัย

หลักเกณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย มีความเห็นให้ปรับ
เป็น “ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามความในมาตรา ๗(ข)
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗”

-๒๐มติ กบบ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

หลักเกณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง

๒. กาหนดวิธีการ แบบ และระยะเวลาดาเนินการ
- คณะที่ ป ระสงค์ ต่ อ เวลาราชการให้ กั บ ข้ า ราชการที่ มี - ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย มีความเห็นให้ปรับ
คุณสมบัติตามข้อ ๑ ต้องดาเนินการดังนี้
หลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๒ (๔) เป็น “ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
(๑) คณะตรวจสอบแผนอัตรากาลัง ๔ ปี โดยให้พิจารณา ของปีที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ
ถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความขาดแคลน
และความจาเป็น เพื่อมากาหนดจานวนข้าราชการที่คณะจะ
ประสงค์ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณนั้น
(๒) คณะต้ อ งก าหนดขอบเขตและภาระงานที่ จ ะ
มอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการปฏิบัติ
ในระยะเวลา ๕ ปี ให้ชัดเจน
(๓) ข้าราชการที่ขอให้ต่อเวลาราชการจะต้องแสดงความ
จานงในการขอต่อเวลาราชการตามแบบ ก.พ.อ ๑ (เอกสาร
หมายเลข ๑) และแสดงภาระงานผลงานทางวิชาการตาม
แบบ ก.พ.อ. ๒ (เอกสารหมายเลข ๒)
(๔) คณะกรรมการประจ าคณะพิ จ ารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของข้าราชการที่ขอต่อเวลาราชการตามข้อ ๖ ให้
นาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปีที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ

๒. ให้นาหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ.
มากาหนดเป็ น ข้อบั งคับ สภามหาวิทยาลั ย โดยกาหนดเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. …” และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอหลักเกณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลงและ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. … เพื่อให้กรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา

/ที่ประชุม...

-๒๑ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เห็นควรแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังนี้
ลาดับที่
แก้ไขจาก
๑
ชื่อข้อบังคับฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการต่ อ เวลา
ร า ช ก า ร ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ต ามประกาศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๗ พ.ศ. …
๒
ข้อ ๔ คานิยาม
๒.๑ แก้ไขข้อความ
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน
สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มี ฐ า น ะ เ ที ย บ เ ท่ า ค ณ ะ ที่ จั ด ตั้ ง ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้หมายความ
รวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ซึ่ ง จั ดตั้ งขึ้ นโ ด ยส ภ า มห าวิ ท ยา ลั ย ตา ม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารส่ ว นงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ ตัดคานิยาม ดังนี้
(๑) “คณะกรรมการ” หมายความว่ า
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลา
ร า ช ก า ร ใ ห้ แ ก่ ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๒) “ผู้ ไ ด้ รั บ การต่ อ เวลาราชการ ”
หมายความว่า ข้าราชการตาแหน่งวิชาการที่
ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและได้รับ
ค าสั่ ง ให้ รั บ ราชการต่ อ ไปได้ จ นถึ ง วั น สิ้ น
ปี ง บประมาณที่ ผู้ นั้ น อายุ ค รบหกสิ บ ห้ า ปี
บริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แก้ไขเป็น
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการต่ อ เวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....

“คณะ” หมายความว่ า คณะและวิ ท ยาลั ย ที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชกฤษฎีก า
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และให้
หมายความรวมถึงคณะที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัย

ตัดคานิยาม “คณะกรรมการ” “ผู้ได้รับการต่อ
เวลาราชการ” “การต่ อเวลาราชการ” และ
“คณาจารย์”

-๒๒ลาดับที่

๓

๔

แก้ไขจาก
(๓) “การต่อเวลาราชการ” หมายความว่า
การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
( ๔ ) “ค ณ า จ า ร ย์ ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า
ข้าราชการตาแหน่งวิชาการ
ข้อ ๖ คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับการ
พิจารณาให้ต่อเวลาราชการ
(๑) เป็ น ผู้ มี ผ ลการประเมิ น ปฏิ บั ติ
ราชการย้อนหลังสามปีงบประมาณ ก่อนวันยื่น
เรื่องโดยแต่ละรอบผลการประเมินอยู่ระดับดี
มากขึ้นไป
(๒) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า มตาม
ความในมาตรา ๗ (ข) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการ
ตรวจสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์จากสถาบัน
ข อ ง รั ฐ รั บ ร อ ง แ ล ะ รั บ ร อ ง ไ ว้ ภ า ย ใ น
ปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุ
ราชการ
ข้อ ๘
คณะที่ประสงค์ต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะตรวจสอบแผนอัตรากาลั งสี่ ปี
โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ย วชาญ ความขาดแคลนและความจาเป็ น
เพื่ อ มาก าหนดจ านวนข้ า ราชการที่ ค ณะจะ
ประสงค์ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณนั้น
(๒) คณะต้องกาหนดขอบเขตและ
ภาระงานที่จะมอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับ
การต่อเวลาราชการปฏิบัติในระยะเวลาห้าปีให้
ชัดเจน
(๓) ข้าราชการที่ขอให้ ต่อเวลาราชการ
จะต้ อ งแสดงความจ านงในการขอต่ อ เวลา
ราชการตามแบบ ก.พ.อ ๑ และแสดงภาระ
งานผลงานทางวิ ช าการตามแบบ ก.พ.อ. ๒
แนบท้ายข้อบังคับนี้

แก้ไขเป็น

(๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า มตาม
ความในมาตรา ๗ (ข) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) มีสุ ข ภาพสมบูร ณ์ แข็ งแรง ผ่ านการ
ตรวจสุ ข ภาพและต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ าก
โรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ จากสถานพยาบาล
เอกชนที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสถาบั น รั บ รอง
คุณภาพสถานพยาบาล ภายในสามสิบวันก่อน
วันยื่นเรื่อง
(๓) เป็ น ผู้ มี ผ ลการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ
ราชการย้ อนหลั ง สามปี ( หกรอบการประเมิน )
ก่อนวันยื่นเรื่องโดยแต่ละรอบผลการประเมินอยู่
ระดับดีมากขึ้นไป
คณะที่ประสงค์ต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการที่
มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบแผนอัตรากาลังสี่ปี โดยให้
พิ จ ารณาถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ ความ
เชี่ ย วชาญ ความขาดแคลนและความจ าเป็ น
เพื่ อ มาก าหนดจ านวนข้ า ราชการที่ ค ณะจะ
ประสงค์ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณนั้น
(๒) ก าหนดขอบเขตและภาระงานที่ จ ะ
มอบหมายให้ ข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ การต่ อ เวลา
ราชการปฏิบัติในระยะเวลาห้าปีให้ชัดเจน
(๓) ประกาศให้ ข้าราชการที่ ประสงค์ ต่อ
เวลาราชการตามความต้องการของคณะแสดง
ความจานงขอต่อเวลาราชการตามแบบ ก.พ.อ
๑ พร้อมทั้งแสดงภาระงานผลงานทางวิชาการ
ตามแบบ ก.พ.อ. ๒ แนบท้ายข้อบังคับนี้

-๒๓ลาดับที่

แก้ไขจาก
(๔) คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการที่ ข อต่ อ
เวลาราชการตามข้อ ๖ แล้ว ให้นาเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายในวันที่
๓๐ มิ ถุ น ายนของปี ที่ ข้ า ราชการผู้ นั้ น จะ
เกษียณอายุราชการ

๕

ข้ อ ๙ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลด้านงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นกรรมการ
(๖) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลด้านการ
บริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ
(๘) ผู้ดารงตาแหน่งบุคลากรสังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่จานวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

แก้ไขเป็น
(๔) เสนอให้ ค ณะกรรมการประจ าคณะ
พิจ ารณาตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ใ นเบื้ อ งต้น ตาม
ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุด มศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลั กเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๕ และข้ อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและ
เงื่ อ นไขการต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการ
พลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ ๖ และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
บริห ารงานบุคคลภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ของปีที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคน
เป็นกรรมการ
(๔) รองอธิการบดี จานวนสองคน เป็น
กรรมการ
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้สภามหาวิทยาลัย
เสนอชื่อ
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
คาแนะนาของอธิการบดี
ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานุการและหรือ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาคาขอต่อเวลาราชการและ
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่าสมควรอนุมัติ
ต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการ
ของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด

-๒๔๒. เห็นควรเพิ่มเติมข้อความในร่างข้อบังคับฯ ดังนี้
เพิ่มเติมข้อความ
ข้อ ๑๐
ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๓

รายละเอียด
ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ให้รับราชการ
ต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์
ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการและได้รับคาสั่งให้
รับราชการต่อไป ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะดารงตาแหน่งหรือ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริห ารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และงานบริหารอื่นที่ ก.พ.อ. กาหนดมิได้
ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้รับการต่อเวลา
ราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในประกาศ ก.พ.อ.
ดังกล่าว
ในกรณีที่ข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินในปีใดให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗
การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยกาหนด

๓. ในแต่ละปีกองการเจ้าหน้าที่ ควรสารวจผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และมี
คุณสมบัติที่จะต่อเวลาราชการ แล้วแจ้งให้คณะทราบ
๔. เห็นควร ให้ กองการเจ้าหน้าที่ หารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในประเด็ น ข้อ ๗(๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ นในสถาบั นอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ดาเนินการ ดังนี้

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบ กองการเจ้าหน้าที่

๑. แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในร่างข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๒. หารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการ
เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๒๕ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๔/๒๕๕๘

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

