รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๕. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๑๖. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๑๗. (แทน) ผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๘. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และวิเทศสัมพันธ์
๒. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๓. นายอภิชาติ ธรรมแสง

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
นายฐิติพล ภักดีวานิช
นายติ๊ก แสนบุญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายขรรค์เพชร ชายทวีป
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

กรรมการ

นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

ลาราชการ

นายรัชชนนท์ แกะมา

ติดภารกิจ

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
/๔. นางสาวสิริรัตน์...

-๒๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๕. นางกาญจนา สาธร

บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้า ที่ เสนอที่ประชุมทราบด้ว ย
สานักนายกรัฐมนตรี จะกาหนดให้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนและมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และจัดพิธี มอบ
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา) ในวันที่ ๑ เมษายน ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการระดับกรม พิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดไม่เกินจานวนที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่ นกาหนด
โดยพิจารณาจากจานวนข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีอยู่และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
(ไม่รวมคนมาช่วยราชการ)
จานวนข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ส่วนราชการระดับกรมคัดเลือกได้ เป็นดังนี้
รายละเอียด
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา

จานวน
๑ - ๓๐๐ คน
๓๐๑ - ๓,๐๐๐ คน
๓,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ คน
๑๐,๐๐๑ คน ขึ้นไป

จานวนที่คัดเลือกได้
ไม่เกิน ๑ คน
ไม่เกิน ๒ คน
ไม่เกิน ๓ คน
ไม่เกิน ๔ คน

หมายเหตุ
ไม่จากัดกลุ่ม
ไม่จากัดกลุ่ม
ไม่จากัดกลุ่ม
ไม่จากัดกลุ่ม
/รายละเอียด...

-๓-

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/
๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๘ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี ข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจา รวมทั้งสิ้น ๕๑๗ คน ดังนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสิทธิเสนอได้เพียง ๒ คน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นให้บุคลากรทุกกลุ่มในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปีอีกด้วย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด่ น เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรี ย บร้ อ ยและได้ ผู้ ที่ เ หมาะสมเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น และบุ ค ลากรดี เ ด่ น ประจ าปี พ .ศ.๒๕๕๘
มหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
๓๘๕๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เป็น ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดี/รองผู้อานวยการสานัก ทุกคณะ/สานัก
ที่ดูแลและรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
เป็น กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็น กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวศศิธร สิทธิรัตนยืนยง
เป็น ผูช้ ่วยเลขานุการ
หากกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ได้รับการเสนอชื่อให้ถื อว่าพ้นสภาพการเป็น
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และให้หน่วยงานต้นสังกัดของกรรมการผู้นั้นเสนอชื่อผู้แทน
หน่วยงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน
อานาจหน้าที่
๑. กาหนดประเภท จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติของกระทรวงศึกษาธิการและที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นกาหนด
๒. คณะกรรมการพิ จารณาคัดเลื อกบุคลากรดี เด่น พิจารณาคัดเลื อกให้ คงเหลื อตาม
จานวนที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกาหนด ด้วยวิธีการศึกษาจากแฟ้มผลงาน สัมภาษณ์หรือ
ดาเนินการหาข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสรุปผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ถือเป็นที่สิ้นสุด
คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด่ น ได้ ด าเนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ผลการคัดเลือก ดังนี้
๑. ประเภทวิชาการ
๑.๑ ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ได้แก่
นางจิตรา สิงห์ทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๑.๒ ด้านบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
- นายเมชฌ สอดส่องกฤษ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์
/๑.๓ ด้านการเรียน...

-๔-

๑.๓ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการ
นางสาวธารินี ไชยวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ได้พิจารณาผลงานของ
บุคลากรประเภทวิชาการ ข้าราชการ พบว่า
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง เป็นผู้มีผลงานดีเด่น
(๑) ก๋วยจั๊บอุบลกึ่งสาเร็จรูปผสมไฮโดรคอลลอยด์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สาขาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ในงานนวัตกรรมเพื่อธุรกิจเปิดบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science Park Innovation Expo ๒๐๑๕)
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรม MOST Innovation Award ๒๐๑๕
ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สาขาผลิตภัณฑ์ ในงาน Regional Science Park Innovation Day ๒๐๑๕
(๓) รางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม "ก๋วยจั๊บกึ่งสาเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์" ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ ๙, ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘
๒) รองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น
(๑) รางวัลผลงานการนาเสนอแบบบรรยายดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ.วิจัย ปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒) แบบเรียนภาษาไทยสาหรับผู้เรียนชาวจีน รางวัลแบบเรียนยอดเยี่ยม มณฑล
ยูนนาน (แต่งร่วมกับ Prof.Lu Sheng) คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยชนชาติ ยูนนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เนื่องจากทั้ง ๒ คนเป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และสร้าง
ชื่อเสี ย งให้ แก่มหาวิทยาลั ย และทาคุณประโยชน์ต่อสั งคมในภาพรวม แต่ตามประกาศของมหาวิทยาลั ย ฯ
กาหนดจานวนบุคลากรดีเด่น ไว้เพียงกลุ่ มละหนึ่งคน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาตามข้อ ๙ แห่ ง
ประกาศฯ ซึ่งกาหนดว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการนาเสนอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สุด ” จึงให้เพิ่มจานวน
บุคลากรดีเด่นประเภทวิชาการที่เป็นข้าราชการ รวมเป็นจานวน ๒ คน
๒. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป
๒.๑ ด้านพัฒนางาน ได้แก่
๒.๑.๑ นายสุพัฒ จารุกมล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒.๑.๒ นายนรเศรษฐ์ ทองคา พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
๓. ประเภทผู้บริหาร
๓.๑ ด้านบริหารองค์กร ได้แก่ นางสาวอุษา ผูกพันธ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการ สานักวิทยบริการ
๔. ประเภทลูกจ้างประจา
๔.๑ ด้านการให้บริการและด้านพัฒนางาน ได้แก่ นายสุรชัย ราตรี ตาแหน่ง
พนักงานทั่วไป ระดับ ๑ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
/ในการนี้…

-๕ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นได้คัดเลือกให้ นางจิตรา สิงห์ทอง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ และนายเมชฌ สอดส่องกฤษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวัน
ข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน ๒๕๕๙) ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล เนื่องจากทั้งสองเป็นข้าราชการผู้มี
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และทาคุณประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จะได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การตอบข้อหารือกรณีการรับโอนข้าราชการครู สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้า ที่ เสนอที่ประชุมทราบด้ว ย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กรณีการรับ
โอนข้าราชการครู สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าจะสามารถ
ดาเนินการได้หรือไม่นั้น สรุปสาระสาคัญคือ ไม่สามารถรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่างลงได้
เนื่องจากบุคคลที่จะรับโอนมีสถานภาพเป็นข้าราชการต่างประเภท ทาให้มีผลเพิ่มจานวนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม
ทั้ ง นี้ คณะ อนุ ก รรมก ารเ กี่ ย ว กั บ ก ารพั ฒ นาร ะบบ บริ ห า รงา นบุ ค คลใ น
สถาบันอุดมศึกษามีข้อสังเกตเชิงแนวคิดในการบริหารงานบุคคลอุดมศึกษาในปัจจุบัน และเห็นควรเสนอแนะว่า
เมื่อมหาวิทยาลัยมีตาแหน่งว่าง ผู้บริหารควรถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดคุณลักษณะตามที่ต้องการได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติได้มากกว่าการรับโอนบุคลากรในระบบที่มีอยู่เดิม ความละเอียดตามหนังสือที่
ศธ ๐๕๐๙(๕)/๙๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีการรับโอนข้าราชการครู สังกัดสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน มาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ
วัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๕๐ กาหนดให้ มหาวิทยาลั ยของรัฐ เดิม ฯ จ้างพนักงานมหาวิทยาลั ยทดแทนอัตรา
ข้าราชการทั้ง ตาแหน่ งเกษี ย ณอายุ ร าชการและตาแหน่ งที่ ว่า งโดยเหตุ อื่น ซึ่ง มีเ จตนารมณ์ ควบคุม จานวน
ข้าราชการ โดยไม่ให้เพิ่มอัตราข้าราชการใหม่ และเมื่อมีอัตราว่างไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องยุบเลิกตาแหน่งและแจ้ง
ไปยังคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
/๒. หนังสือ…

-๖-

๒. หนังสือคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่ นร
๑๐๐๘.๓.๓/๖๔๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ได้ตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าไม่
ขัดข้องหากการโอนหรือโอนสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน
นั้น ไม่มีผลต่อการเพิ่มจานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒ ราย จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

เงินรายได้
๑ น.ส.กรณ์ระวี
ศรีเจิม

คุณวุฒิ/สถานศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
สานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์

๒ เงินงบประมาณ
น.ส.กนกกานต์ Doctor of Philosophy in อาจารย์
เทวาพิทักษ์
Development Studies
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จาก International Institute คณะบริหารศาสตร์
of Social Studies of
Erasmus University
Rotterdam
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

มติที่ประชุม

เลขที่

เงินเดือน
เดือนละ

ตั้งแต่วันที่

๒๔๔

๑๙,๕๐๐ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่ง
ที่ ๕๔๕ /๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๐๘

๒๙,๔๐๐ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๗๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
(เป็นนักเรียนทุน)

รับทราบ

๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่อง
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้รับทราบ
/ข้อบังคับ…

-๗-

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และที่ประชุมมีความเห็นว่าใน
ข้อ ๑๑ วรรคสาม ข้อความมีความคลาดเคลื่อนกับแนวปฏิบัติ นั้น
ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๑๑ วรรคสาม จาก “การ
จัดสรรวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕ ของวงเงินร้อยละสามของเงินเดือนที่
จ่ายให้ข้าราชการตามข้อ ๖...” เป็น “การจัดสรรวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ
๐.๐๗๕ ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม และวันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี...” และได้
แก้ไขข้อความใน
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริ หารวงเงิน ที่กัน ไว้เพื่อบริห ารส าหรั บการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสาหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในข้อบังคับฯ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามใน
ข้อบังคับฯ ใหม่และกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเวียนผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน เพื่อทราบแล้ว
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ที่ประชุมมี
ความเห็นว่าในข้อ ๑๑ วรรคสาม ข้อความมีความคลาดเคลื่อนกับแนวปฏิบัติ
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
รั กษาการในต าแหน่ง ผู้อานวยการกองการเจ้ า หน้ า ที่ เสนอที่ประชุม พิจารณา
ตามที่ร องศาสตราจารย์ ธีร ะพล บั น สิทธิ์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา บันสิ ทธิ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๑๐๕ และตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่
ตาแหน่ง ๑๐๖ (ตามลาดับ) สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เกษียณอายุราชการใน
/ปีงบประมาณ...

-๘-

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง ๒
อัตรา เพื่อเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน
คณะเกษตรศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง
๑๐๕ เงื่อนไขการบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านสัตวศาสตร์ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิ ชาสัตว
ศาสตร์ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยกาหนดคุณสมบัติการสมัคร ดังนี้
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ
สัตวบาล หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) วิชาเอกสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) หรือ (สัตวบาล) หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๑.๓ คุณสมบัติพิเศษ คือ
๑.๓.๑ ทาวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการผลผลิตจากสัตว์
การแปรรูปหรือการจัดการผลผลิตจากสัตว์อื่นๆ (เนื้อ นม ไข่ ฯลฯ) และทาวิจัยหรือมีประสบการณ์ทางด้านการ
ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
๑.๓.๒ หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง
๑๐๖ เงื่อนไขการบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านสัตวศาสตร์ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตว
ศาสตร์ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยกาหนดคุณสมบัติการสมัคร ดังนี้
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ
สัตวบาล หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือเทคโนโลยีการผลิตสั ตว์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) วิชาเอกสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) หรือ (สัตวบาล) หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒.๓ คุณสมบัติพิเศษ คือ
๒.๓.๑ ทาวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอกทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ไม่
เคี้ย วเอื้อง (Non-Ruminant Nutrition) และทาวิจัยเกี่ยวกับอาหารสั ตว์ หรือมีประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีอาหารสัตว์ หรือการวิเคราะห์อาหารสัตว์
/๒.๓.๒ หากเป็นชาย...

-๙๒.๓.๒ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑-๗
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
เลขที่ ๑๐๕ และอนุมัติการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณ
แผ่นดินตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
๒. พิจารณาอนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
เลขที่ ๑๐๖ และอนุมัติการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณ
แผ่นดินตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในสาขาสัตวศาตร์ หรือสัตวบาล หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งเป็นสาขาเฉพาะ และการกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งจาเป็นต้องระบุสาขาตามที่ได้เสนอ เพราะหากไม่สาเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าวจะไม่
สามารถสอนและทาวิจัยในสาขาดังกล่าวได้
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง เห็นควรให้แก้ไขคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
ตาแหน่งที่ ๑
๑.๓ คุณสมบัติพิเศษ คือ
๑.๓.๑ ทาวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการผลผลิตจากสัตว์
การแปรรูปหรือการจัดการผลผลิตจากสัตว์อื่นๆ (เนื้อ นม ไข่ ฯลฯ) และทาวิจัยหรือมีประสบการณ์ทางด้านการ
ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
๑.๓.๒ หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ตาแหน่งที่ ๒
๒.๓ คุณสมบัติพิเศษ คือ
๒.๓.๑ ทาวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอกทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
(Non-Ruminant Nutrition) และทาวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หรือ
การวิเคราะห์อาหารสัตว์
๒.๓.๒ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
เลขที่ ๑๐๕ และเลขที่ ๑๐๖
๒. อนุมัติการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
เงินงบประมาณแผ่นดินตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จานวน ๒ อัตรา โดยให้แก้ไขคุณสมบัติ
พิเศษ ดังนี้
ตาแหน่งที่ ๑
“๑.๓ คุณสมบัติพิเศษ คือ
๑.๓.๑ ทาวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการผลผลิตจากสัตว์
การแปรรูปหรือการจัดการผลผลิตจากสัตว์อื่นๆ (เนื้อ นม ไข่ ฯลฯ) และทาวิจัยหรือมีประสบการณ์ทางด้าน
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
๑.๓.๒ หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว”
/ตาแหน่งที่ ๒…

-๑๐ตาแหน่งที่ ๒
“๒.๓ คุณสมบัติพิเศษ คือ
๒.๓.๑ ทาวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาเอกทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
(Non-Ruminant Nutrition) และทาวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์
หรือการวิเคราะห์อาหารสัตว์
๒.๓.๒ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว”
๕.๒ การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ของนางสุฬดี
กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติ
อนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์
สุ ว รรณกู ฏ จากเดิ ม ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะ ต าแหน่ ง พยาบาล ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปลี่ยนเป็น ประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๓๙,๖๓๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนขั้นสูงของ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้ เป็นการดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
เปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๑)
ลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง มีดังนี้
๑. บุคคลทั้งสองราย ขออนุมัติย้ายและตัดโอนตาแหน่งไปที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๑๔/พิเศษ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒. โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติย้ายและตัดโอน
บุคลากร ว่ายินดีหรือมีข้อขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการย้ายและขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งบุคคลทั้ง สองรายฯ
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๔๒๕๓ ลงวั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๕๒ และบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ
๐๕๒๙.๒.๓/๔๑๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติรับโอนบุคคลทั้ง ๒ รายดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งอาจารย์ และแจ้งว่าคณะไม่มีกรอบอัตรากาลังในส่วนของข้าราชการ จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะย้าย
และตัดโอนดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๑๖/๙ ลงวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๕๓
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่ขัดข้องให้บุคคลทั้งสองรายย้ายแต่มี
เงื่อนไขโดยขอคงอัตรากาลังและงบประมาณหรือให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณทดแทนฯ
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๓๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
๕. ระหว่างที่ร อกรอบอัตรากาลั ง พนักงานเงินงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ในการให้บุคคลทั้งสองราย มาช่วยราชการประจาที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยคณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายงานให้ บุคคลทั้งสอง
ราย ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๗๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
และบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๒๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
/๖. คณะกรรมการ...

-๑๑-

๖. คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคล ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๕๕ วัน ที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้ย้ายและตัดโอนตาแหน่ง ไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยัง
ไม่มีประกาศเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง จึงให้อนุโลมวิธีการเปลี่ยนตาแหน่งตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นการเฉพาะราย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทของบุคคลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับสาขา
พยาบาลศาสตร์หรือไม่ และตรงตามที่สภาการพยาบาลกาหนดหรือไม่
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ข
และสาย ค เป็นสาย ก ปฏิบัติตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กาหนดดังนี้
๑) คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือ
การเรียนการสอนของคณะที่จะรับเข้า
๒) ผ่ า นการพิ จ ารณาและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะที่ รั บ เข้ า แล้ ว น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่สอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๔) คณะที่รับเข้าจะทาการประเมินหลังการปฏิบัติหน้าที่สอนหลังการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป
๗. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง นางสุฬดี กิตติวรเวช
และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ จากเดิม ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งพยาบาล ระดับชานาญการพิเศษ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปลี่ยนเป็น ประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะพยาบาล
ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๓๙,๖๓๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนขั้น
สูงของตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
การดาเนินงานภายหลังจากที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อ
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง มีดังนี้
๑. การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่งดังกล่าว ส่งผลให้
เงินเดือนของบุคคลทั้งสองรายถูกปรับลงเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสูงของตาแหน่งอาจารย์ คือ ๓๙,๖๓๐ บาท
และไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท กองการเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้แก่บุคคลทั้งสองรายเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนตาแหน่งอีกครั้ง
ในการนี้ บุคคลทั้งสองรายขอหารือ ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ว่าจะพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งโดยไม่ต้องลดขั้นเงินเดือนได้หรือไม่ เนื่องจากการเปลี่ยนตาแหน่งโดยไม่
ลดขั้นเงินเดือนนี้ มีกรณีตัวอย่าง ตามหนังสือ ก.พ. ที่ ๑๐๐๖.๒/๒๕๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น จึง
ขอให้หารือ สกอ. ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
๒. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือการเปลี่ยนตาแหน่งดังกล่าว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๔๐๔๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๒) โดยมีสาระสาคัญ คือ กรณีที่
มหาวิทยาลัยขอหารือมานี้ ไม่เข้ากรณีที่มีเงื่อนไขตรงตามที่ ก.พ. กาหนด เนื่องจากมิได้เป็นกรณีการเปลี่ยนตาแหน่ง
ในสายงานคู่ประเภททั่วไปกับประเภทวิชาชีพเฉพาะ (เทียบเคียงกับประเภททั่วไปกับประเภทวิชาการ ของ ก.พ.) แต่
เป็นการเปลี่ยนจากตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
/ประกอบ...

-๑๒-

ประกอบกับเป็นกรณีที่ผู้ขอฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการขอเปลี่ยนตาแหน่งด้วย
ตนเอง มิใช่กรณีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประเภทข้าราชการด้วยภาวะจาเป็นตามกฎหมายที่ทาให้
ต้องเสียสิทธิที่พึงได้อยู่เดิม
กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจึงต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่าวคือ ภายหลั งการเปลี่ ยนตาแหน่งเป็นตาแหน่ง
อาจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดแล้ว จะได้รับเงินเดือนในอัตรา ๓๙,๖๓๐ บาท และไม่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่ง เนื่องจากตาแหน่งอาจารย์มิใช่ตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. กองการเจ้ าหน้ าที่ แจ้ง ผลการตอบข้อ หารื อของส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ให้แก่ บุคคลทั้งสองราย และขอให้แจ้งผลการพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๑๕๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งขอเลื่อนการพิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งของบุคคลทั้งสอง
ราย จากวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เป็ น ภายใน ๔๕ วั นหลั งได้รับ แจ้ง หนัง สื อ ตามบัน ทึกข้ อความที่ ศธ
๐๕๒๙.๒๐/๑๘๓๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๕. บุคคลทั้งสองราย ขอทบทวนการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ยุติ และบังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการ
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาส่งเรื่องของบุคคลทั้ง สองราย หารือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อให้ความเห็นตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖. กองการเจ้ าหน้ าที่ โดยผู้ ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายบริห ารทรั พยากรมนุษย์ ได้เสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา ดังนี้
๖.๑ เรื่องดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบข้อหารือชัดเจน
แล้ว และตามแนวปฏิบัติของการหารื อคณะกรรมการกฤษฎีกา มหาวิทยาลัยจะหารือโดยตรงไม่ได้ ต้องให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลมหาวิทยาลัยเป็นผู้หารือ
๖.๒ กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เห็นด้วยกับ
หนังสือตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความฉบับที่
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองได้นาเสนอ
๖.๓ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในเรื่องนี้มีความรอบคอบ และให้การดาเนินการมี
ข้อยุติ เห็นควรมีหนังสือแจ้งบุคคลดังกล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาการเปลี่ยนตาแหน่ง และให้บุคคลดังกล่าว
แสดงความประสงค์ว่ามีความประสงค์อย่างไร
อนึ่ง เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจานวนมาก จึงมีความจาเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อเสนอความเห็น
๗. อธิการบดีได้มีความเห็นต่อการเสนอขอทบทวนการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อ
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ของบุคคลทั้งสองรายดังนี้
๗.๑ เห็นชอบตามความเห็นของกองการเจ้าหน้าที่และให้ดาเนินการแจ้งบุคคล
ดังกล่าวทราบผลการพิจารณา และให้แสดงความประสงค์ว่าจะยืนยันการเปลี่ยนประเภทตาแหน่งหรือไม่
/๗.๒ เห็นชอบ...

-๑๓-

๗.๒ เห็นชอบตามที่กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการหารือสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรณีนี้ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่า ผลการตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชอบ
แล้ว ไม่จาเป็นต้องหารือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความละเอีย ดตามบั นทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๓)
๘. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งบุคคลทั้งสองรายทราบผลการพิจารณาของอธิการบดี และ
ขอทราบความประสงค์ว่าจะยืนยันการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งฯ หรือไม่ประการใด ให้แจ้งกองการ
เจ้ าหน้ า ที่ภ ายในวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามบั นทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘
๙. บุคคลทั้งสองรายขอขยายเวลาแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง ฯ ออกไปจานวน ๖๐ วัน และหรือจนกว่าจะได้รับการพิจารณาข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากยังมีข้อมูล
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องและยั งไม่ได้รับ การพิจารณาประกอบการดาเนินการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ ง ชื่อ
ตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในการนี้
อธิการบดีได้พิจารณาอนุญาต
๑๐. บุคคลทั้งสองรายขอขยายเวลาแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง ออกไปจานวน ๓๐ วัน เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีคาตอบในการยืนยันการเป็นอาจารย์
ของบุคคลทั้งสอง ฯลฯ ในการนี้ อธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ๓๐ วัน และขอให้มีข้อยุติโดยเร็ว
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๑. บุคคลทั้งสองรายแจ้งความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยยืนยันการเป็นอาจารย์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบให้รับรองการเป็นอาจารย์ ในวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามเอกสารการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ใน
ด้านของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองรายและหลักสูตรนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ยังมิได้มีม ติที่ประชุมจาก
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ และขอให้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เอกสาร
หมายเลข ๔)
ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
แล้ว บุคคลทั้งสองรายได้แจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
๑) บุคคลทั้งสองราย ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปี
๒๕๕๒ ได้แก่
๑.๑) คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ คาสั่งมหาวิทยาลัยฯ
ที่ ๕๒๔(๒)/๒๕๕๒
๑.๒) คณะกรรมการร่างหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ คาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๐๙๙(๒)/๒๕๕๒
๑.๓) คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
/๒) บุคคล...

-๑๔-

๒) บุคคลทั้งสองราย มีรายชื่อร่วมเป็นอาจารย์ประจา ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข้อมูลคุณวุฒิ (ระดับปริญญา) ของทั้งสองราย ระบุ ว่ากาลังศึกษาต่อ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- สภาการพยาบาล ให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
- รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
๓) บุ ค คลทั้ ง สองรายได้ เ สนอรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ (วาระพิเศษ) มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสาระสาคัญที่
ปรากฏในรายงานการประชุม มีดังนี้
“ประธานคณะกรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
แม้ว่าชื่อของบุคคลทั้งสองจะปรากฏในเล่มหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มีการระบุสังกัดคณะเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข) แต่บุคคลทั้งสองยังไม่ถูก
นับเป็นอาจารย์ เนื่องจากในการมารับรองสถาบันของสภาการพยาบาล คณะได้แจ้งกรรมการรับรองสถาบันว่า
บุคคลทั้งสองท่านอยู่ ระหว่างการดาเนิ นการโอนย้ายมาปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้น ในการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาลให้รับนักศึกษาได้เพียง ๖๔ คน (สภาการ
พยาบาลกาหนดสัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา เป็น ๑ : ๘ ในขณะนั้นคณะมีอาจารย์ทั้งหมด ๙ คน และตาม
แผนการรับนักศึกษาที่แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยกาหนดปีละ ๘๐ คน)
ส าหรั บ การรั บ รองสถาบันในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ระบุชื่ อ
บุคลากรทั้งสองในรายงานการรับรองสถาบัน แต่เมื่อแจ้งข้อมูลจานวนอาจารย์พยาบาล ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔ คณะก็ไม่ได้แจ้งชื่ออาจารย์รายบุคคลทั้งสอง (ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๑๐๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เห็นชอบให้รับรองการเป็ นอาจารย์ ในวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยรายละเอียด ดังนี้
กรรมการ ๔ ใน ๖ คน (ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อาจารย์เกสร สายธนู อาจารย์สุนันทา
ครองยุทธ และอาจารย์สุวภัทร นักรู้กาพลพัฒน์ ) ให้รับรองการเป็นอาจารย์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ตามการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่
บุคลากร เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะฯ ในนามวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และตามปรากฏหลักฐานในข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิอาจารย์ ข้อย่อยที่ ๓.๒.๒ อาจารย์ประจาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๓ (มคอ. ๒ หน้า ๕๕) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผ่ านการเห็น ชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเห็นว่าการเป็น
อาจารย์น่าจะเกิดขึ้นตามเอกสารดังกล่าว
ส่วนกรรมการ ๒ ใน ๖ คน (อาจารย์จารุวรรณ ชุปวา และอาจารย์ทัศน์วรรณ ศิระพรหม)
ให้รับรองการเป็นอาจารย์ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วาระ ๖.๕ ขออนุมัติเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง และตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีมีคนครอง อนุมัติการเปลี่ยน
ประเภทตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแห่ง และการตัดโอนไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม
/๒๕๕๖...

-๑๕-

๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นการดาเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ กรรมการทั้งสองท่านเห็น
ว่า ถ้าเห็นชอบก่อนวันดังกล่าว (ในความเป็นจริงแล้วบุคคลทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์) อาจเป็น
มติที่ส่อให้เห็นว่าเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของตน
ดังนั้น จึงขอเสนอ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาใน ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับของตาแหน่ง ของ
บุคคลทั้งสองราย ยังคงให้ถือปฏิบัติตามมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๖ ซึ่งอนุมัติให้ นางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุ วรรณกูฏ เปลี่ยนประเภทตาแหน่งฯ จากเดิม
ประเภทวิ ช าชี พเฉพาะ ต าแหน่ ง พยาบาล ระดั บช านาญการพิ เศษ สั งกั ด วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์แ ละการ
สาธารณสุข เป็น ประเภทวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๖ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๓๙,๖๓๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนขั้นสูงของตาแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่ง
เป็นไปตามผลการตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยวันที่อนุมัติให้เปลี่ยนประเภท
ตาแหน่งฯ ปฏิบั ติตามมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ วาระการ
พิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งของ นายประสิทธิ์ พวงบุตร ที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่งเป็นอาจารย์ สังกัด
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดย ก.บ.บ. ได้มีมติเพิ่มเติมว่า “การเปลี่ยนตาแหน่งสาหรับรายอื่นๆ ให้ยึด
ตามวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่ง” หรือ
แนวทางที่ ๒ พิจารณาทบทวนการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง ของบุคคลทั้งสองราย โดยเฉพาะการกาหนดวันที่อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทตาแหน่งฯ
เนื่ อ งจาก มีร ายชื่ อของบุค คลทั้งสองรายบรรจุไ ว้ในการเป็ นอาจารย์ป ระจา ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่อนุมัติให้บุคคลทั้งสองรายเปลี่ยนมาเป็น
ประเภทตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น อาจจะส่งผลต่อการดาเนินงานของ
หลักสูตร เนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกอบกับ
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์มีมติว่ารับรองการเป็นอาจารย์ของบุคคลทั้งสองราย ในวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อีกทั้ง การปฏิบัติที่ผ่านมาวันที่อนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่งของบางรายมีความแตกต่างกัน เช่น
๑) วันที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี รับเรื่อง ได้แก่ นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย
และนางอรทัย เลียงจินดาถาวร เปลี่ยนตาแหน่งเป็นอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
๒) วันถัดจากวันที่ ก.บ.บ. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่ง ได้แก่ นายสุชินต์ ดรุณพันธ์
เปลี่ยนตาแหน่งเป็นอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
๓) วันที่ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายที่คณะ ได้แก่ นายวันชัย
ทิพย์ชัย เปลี่ยนตาแหน่งเป็นอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
๔) วันที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติสอนในตาแหน่งอาจารย์ ได้แก่ นายอุทัย อันพิมพ์
เปลี่ยนตาแหน่งเป็นอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
อนึ่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบุคคลทั้งสองราย
ข้างต้นไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ตามความในข้อ ๒ (๑) (ข) แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตาแหน่ง การ
เปลี่ยนระดับตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดไว้ว่า
/“ การเปลี่ยน...

-๑๖-

“ การเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะขอ
เปลี่ยน และให้ดารงตาแหน่งในระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้น ๆ กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับ
เริ่มต้นของตาแหน่งประเภทนั้น ๆ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของตาแหน่งประเภท นั้น ๆ”
๒. มติ ก.บ.บ. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กาหนดดังนี้
๑) คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการ
เรียนการสอนของคณะที่จะรับเข้า
๒) ผ่ า นการพิ จ ารณาและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะที่ รั บ เข้ า แล้ ว น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
๓) เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลแล้ว ให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่สอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๔) คณะที่รับเข้าจะทาการประเมินหลังการปฏิบัติหน้าที่สอนหลังการทดลองปฏิบัติหน้าที่
เมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป
๓. มติ ก.บ.บ. ในการประชุ มครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่ อวั นที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ วาระการ
พิจารณาเปลี่ยนตาแหน่งของ นายประสิทธิ์ พวงบุตร ที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่งเป็นอาจารย์ สังกัด
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดย ก.บ.บ. ได้มีมติเพิ่มเติมว่า “การเปลี่ยนตาแหน่งสาหรับรายอื่นๆ ให้ยึด
ตามวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่ง”
๔. อธิการบดีมีความเห็นให้นาเสนอ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อ
ตาแหน่ ง และระดับตาแหน่ ง ของนางสุฬดี กิตติว รเวช และนางนิช นันท์ สุว รรณกูฏ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๙ ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๖๗๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๖ เอกสารหมายเลข ๑
๒. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๔๐๔๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๗ เอกสารหมายเลข ๒
๓. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เอกสารหมายเลข ๓
๔. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เอกสารหมายเลข ๔
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ของนางสุฬดี กิตติวรเวช และนางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ ดังนี้
แนวทางที่ ๑ เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับของตาแหน่ง ของบุคคล
ทั้งสองราย ยังคงให้ถือปฏิบัติตามมติ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือ
แนวทางที่ ๒ พิจารณาทบทวนการเปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง ของบุคคลทั้งสองราย โดยเฉพาะการกาหนดวันที่อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทตาแหน่งฯ
มติที่ประชุม
ยืนยันวันที่เปลี่ยนตาแหน่ง คือ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามมติ ก.บ.บ. ครั้งที่
๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการแจ้งเจ้าตัวและคณะทราบ
ดังนี้
/๑. มติคณะกรรมการ...

-๑๗-

๑. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่ยืนยันวันที่เปลี่ยนตาแหน่ง
๒. หนังสือตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. แจ้งผลกระทบที่จะได้รับ ได้แก่ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ แนวทางการจัดทากรอบอัตรากาลังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘กาหนดบท
ทั่วไปไว้ดังนี้
ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากรไว้คราวละสี่ปี โดย
ต้องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยใช้กรอบอัตรากาลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วตามข้อ ๖
เป็นหลักในการจัดทางบประมาณประจาปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของปีที่สี่ หากยังมีกรอบอัตรากาลังที่เหลืออยู่
ให้ถือว่ากรอบอัตรากาลังนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้คงกรอบอัตราที่เหลืออยู่ไว้
ข้อ ๘ การกาหนดกรอบอัตรากาลังให้กาหนดได้ ดังนี้
(๑) กรอบอัตรากาลังสาหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว
(๒) กรอบอัตรากาลัง สาหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ วัตถุประสงค์ในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
(๑) เพื่อกาหนดจานวนบุคลากรที่พึงมี ในส่วนราชการ จาแนกตามประเภท
ตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง คุณวุฒิและระดับของตาแหน่งให้สัมพันธ์กับโครงสร้างและภารกิจหลักของส่วนราชการ
ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
(๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรประจาปี
และแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๔ การกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติมให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่หรือการเพิ่มจานวนรับนักศึกษา
(๒) รองรับการจัดตั้งส่วนราชการใหม่หรือการขยายงานตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(๓) อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ฯลฯ
ฯลฯ

/ข้อ ๑๕…

-๑๘ข้อ ๑๕ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให้ใช้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์ สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และ
ตามที่องค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพกาหนด
(๒) เกณฑ์ ม าตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ดารงต าแหน่ งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ตามที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) เกณฑ์อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๖ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์กรอบอัตรากาลังที่พึงมีต้องวิเคราะห์กระบวนงาน โดยวิเคราะห์
ปริมาณของงานของส่วนราชการรวมในหนึ่งปี กาหนดให้บุคลากรหนึ่งคนทางานสองร้อยสามสิบวันต่อปี และ
หนึ่งวันเท่ากับเจ็ดชั่วโมงการทางาน (Full Time Equivalent) กรอบอัตรากาลังที่พึงมีเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานรวมทั้งหมด (วัน)หารด้วยสองร้อยสามสิบวันต่อปี
กรณีส่วนราชการที่มีภารกิจผลิตบัณฑิตให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๖ (๑) แต่
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วต้องมีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน ดังนี้ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ต่ อ ศู น ย์ จุ ด เจ็ ด ห้ า และสาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ไม่เกินหนึ่งต่อศูนย์จุดห้า
การกาหนดกรอบอัตรากาลังให้คานึงถึงภารกิจที่สาคัญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน โดยไม่กระทบต่องบประมาณของส่วนราชการเกินสมควร
(๒) เกณฑ์ ม าตรฐานตามที่ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ ส านั ก งบประมาณ หรื อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(๓) เกณฑ์อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๗ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของลูกจ้างชั่วคราว ให้กระทาได้เฉพาะกรณีที่
จาเป็นต้องมีผู้ ปฏิบัติงานให้ แก่ส่วนราชการ แต่ไม่มีกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย หรือกรณีที่ส่ว น
ราชการประสงค์จะจ้างในตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แล้วแต่ละกรณี
ข้ อ ๑๙ การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ของระดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ของประเภท
วิชาการ ให้พิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ตามที่ ก.พ.อ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นฯ ให้กาหนดจานวนเป็นสัดส่วน
เทียบกับจานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มีจานวนกรอบได้ทุก
ตาแหน่ง ส่วนระดับชานาญงานพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วน
ราชการ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการให้มีจานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่วนระดับชานาญการพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
/ส่วนการกาหนด…

-๑๙-

ส่วนการกาหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทา
การประเมินค่างานตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
(๓) ตาแหน่งประเภทผู้บริ หาร ให้ มีจานวนกรอบได้ตามจานวนส่ ว นงาน
ภายในของส่วนราชการระดับกอง หรือสานักงานเลขานุการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสถานะ
เทียบเท่ากองหรือสานักงานเลขานุการ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ การบริหารกรอบอัตรากาลังให้เป็นอานาจหน้าที่ของอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒๔ กรณีส่วนราชการมีเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอกาหนดอัตราใหม่ ให้
ส่วนราชการเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาและดาเนินการตามข้อ ๒๗
ดังนั้ น กองการเจ้าหน้าที่จั ดทาแนวทางการจัด ทากรอบอัต ราก าลั งตามข้อ บังคั บ
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ย การกาหนดกรอบอัตรากาลั งของบุ คลากร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
ดังต่อไปนี้
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
๑. ทบทวนภารกิ จ หลั ก - การกาหนดแผนยุทธศาสตร์
โครงสร้ า งของคณะ/ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
หน่ ว ยงาน ตลอดจน - การแปลงแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาสู่การปฏิบัติ
มหาวิ ท ยาลั ย และ
คณะ/หน่วยงาน
๒. สรุปผลการดาเนินงาน - การบริหารกรอบอัตรากาลัง
บริหารกรอบ
ตามที่กาหนดในแผนกรอบ
อัตรากาลัง ๔ ปี
อัตรากาลังในแต่ละปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) (การบรรจุอตั ราใหม่ การ
เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง ชื่อ
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง)
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๓. การกาหนดกรอบ
๒.๑ วิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์
อัตรากาลังของ
ตามเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา (นศ.เต็มเวลา)
ประเภทวิชาการ
- แยกตามกลุ่มสาขา
๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการตามที่
ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัย
กาหนด
- รายบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
- กองแผนงาน
- คณะ/หน่วยงาน

ระยะเวลา
ภายในเมษายน
๒๕๕๙

- กองการเจ้าหน้าที่

ภายในเมษายน
๒๕๕๙

- กองการเจ้าหน้าที่
เมษายน ๒๕๕๙
- กองบริการการศึกษา
- คณะ
- คณะ

เมษายน –
พฤษภาคม ๒๕๕๙

-๒๐กิจกรรม
๔. การกาหนดกรอบ
อัตรากาลังของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

วิธีการดาเนินงาน
๔.๑ วิเคราะห์สัดส่วนบุคลากร
สายวิชาการต่อสายสนับสนุน
- ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ข า
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ไม่ เ กิ น
หนึ่งต่อศูนย์จุดเจ็ดห้า
- ส า ข า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง คมศาสตร์ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ต่ อ
ศูนย์จุดห้า
๔.๒ วิเคราะห์กระบวนงาน
- วิเคราะห์ปริมาณของงานของ
คณะ/หน่วยงานรวมในหนึ่งปี
กาหนดให้บุคลากรหนึ่ง
(คนทางานสองร้อยสามสิบวัน
ต่อปี และหนึ่งวันเท่ากับเจ็ด
ชั่วโมงการทางาน (Full Time
Equivalent) กรอบอัตรากาลัง
ที่พึงมีเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานรวมทั้งหมด
(วัน) หารด้วยสองร้อยสามสิบ
วันต่อปี) ตามแบบฟอร์มที่ ๑
๕. ก า ร ก า ห น ด ก ร อ บ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีที่
อัตรากาลังของลูกจ้าง จาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานให้แก่
ชั่วคราว
ส่วนราชการ แต่ไม่มีกรอบ
อัตรากาลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือกรณีที่ส่วน
ราชการประสงค์จะจ้างใน
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้
ให้ดาเนินการตามแนวทางข้อ
๔
๖. การกาหนดกรอบ
วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
อัตรากาลังของระดับ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ประเภทวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ตามที่ ก.พ.อ.
ประกาศกาหนด

ผู้รับผิดชอบ
- กองการเจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ภายในเมษายน
๒๕๕๙

- คณะ
- สานัก

ภายในพฤษภาคม
๒๕๕๙

- คณะ
- สานัก

ภายในพฤษภาคม
๒๕๕๙

กองการเจ้าหน้าที่

ภายในเมษายน
๒๕๕๙

-๒๑กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
๗. กรอบอัตรากาลังของ ๗.๑ วิ เคราะห์ ข้อ มูล ตาแหน่ ง
ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป
- ร ะ ดั บ ช า น า ญ ง า น ใ ห้ มี
จานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง
- ระดับชานาญงานพิเศษ ให้มี
จานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละ
ยี่ สิ บ ของประเภทตาแหน่งที่ มี
ในส่วนราชการ
๗.๒ ตาแหน่งประเภทวิช าชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
- ระดับชานาญการให้มีจานวน
กรอบได้ทุกตาแหน่ง
- ระดับชานาญการพิเศษ ให้มี
จานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละ
ยี่ สิ บ ของประเภทตาแหน่งที่ มี
ในคณะ/สานัก
- ร ะ ดั บ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้คณะ/สานัก
ท าการประเมิ น ค่ า งานตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
กลั่ น กรอง เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต่ อ
สภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
๗.๓ ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
- ให้ มี จ านวนกรอบได้ ต าม
จานวนส่วนงานภายในของส่วน
ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ ก อ ง ห รื อ
สานักงานเลขานุการหรือส่ ว น
งานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีสถานะเทียบเท่า

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ภายในเมษายน
๒๕๕๙

- คณะ
- สานัก

ภายในเดือน
พฤษภาคม ของทุกปี

กองการเจ้าหน้าที่

ภายในเมษายน
๒๕๕๙

๘. จัดทา (ร่าง) กรอบ
๘.๑ รวบรวมข้ อ มู ล จากการ - กองการเจ้าหน้าที่
อัตรากาลัง ๔ ปี
วิเคราะห์ตามข้อ ๑-๗
- คณะ
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
- สานัก

ภายในวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๕๙

๙. เสนอข้อมูลและ (ร่าง) น าเสนอข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ กองการเจ้าหน้าที่
กรอบอัตรากาลัง ต่อ และรายงาน (ร่ า ง) กรอบ
ก.บ.บ
อั ต ราก าลั ง รายคณะ/ส านั ก
แยกตามปี

วันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๙

-๒๒กิจกรรม
๑๐. เสนอ (ร่าง) กรอบ
อัตรากาลัง ต่อ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองกรอบ
อัตรากาลัง
๑๑. เสนอ (ร่าง) กรอบ
อัตรากาลัง ต่อ สภา
มหาวิทยาลัย

วิธีการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
น าเสนอข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ กองการเจ้าหน้าที่
และรายงาน (ร่ า ง) กรอบ
อั ต ราก าลั ง รายคณะ/ส านั ก
แยกตามปี

น าเสนอข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
และรายงาน (ร่ า ง) กรอบ
อั ต ราก าลั ง รายคณะ/ส านั ก
แยกตามปี
๑๒. นากรอบอัตรากาลังไป - กรณี อั ต ราใหม่ เสนอขอ
เสนอของบประมาณ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี
ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ เป็ น
ต้นไป
- กรณีตาแหน่งสูงขึ้น เสนอ
ของบประมาณ ประจ าปี
๒๕๖๐-๒๕๖๒

ระยะเวลา
ภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙

กองการเจ้าหน้าที่

ภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙

- กองแผนงาน
- คณะ
- สานัก

ภายในกรกฎาคม
๒๕๕๙

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทากรอบ
อัตรากาลังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๒)
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการจัดทากรอบอัตรากาลังตามที่กองการเจ้าหน้าที่ นาเสนอ

๕.๔ การกาหนดชื่อตาแหน่ง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้
และความสามารถของตาแหน่งเวชนิทัศน์ และครูพี่เลี้ยง
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณา
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระเบียบ
วาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขอกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถของตาแหน่ง
เวชนิทัศน์ ครูพี่เลี้ยง มีมติดังนี้
๑) ต าแหน่ ง เวชนิ ทั ศ น์ มอบวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข จั ด ท า
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง โดยศึกษาเทีย บเคียงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งดังกล่ าวของหน่ว ยงานอื่น เช่น
สานักงาน ก.ก. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น
๒) ต าแหน่ ง ครู พี่ เ ลี้ ย งมอบวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข จั ด ท า
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง โดยศึกษาเทีย บเคียงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งดังกล่ าวของหน่ว ยงานอื่น เช่น
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ อาจกาหนดให้มีกรอบอัตรากาลังสาหรับตาแหน่งครูพี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง
๓) การประเมินบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งดังกล่าว จะกระทาได้เมื่อบุคคลนั้นมีคุณสมบัติ
และภาระหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นๆ
/ในการนี้…

-๒๓-

ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการตามมติที่ประชุม
เรีย บร้ อยแล้ว จึ งขอส่ งเอกสารมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถของ
ตาแหน่งเวชนิทัศน์ และครูพี่เลี้ยง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่
ศธ ๐๕๒๙.๑๖. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถของตาแหน่ง เวชนิทัศน์
ครูและพี่เลี้ยง
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณากาหนดชื่อตาแหน่ง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถของตาแหน่งเวชนิทัศน์ และครูพี่เลี้ยง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๕.๕ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี
มติดังนี้
๑. อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และ
ลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศ จ านวน ๓๔ อั ต รา จากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
๒. อนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ตาม
บัญชีแนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. กรณีงบประมาณคงเหลือหลังพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างตามข้อ ๒ แล้ว ให้
คณะ/หน่วยงาน เสนอความต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วให้กองแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ใช้เงิน งบประมาณแผ่นดิ น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบประมาณคงเหลือแล้วนาเสนอ
ก.บ.บ. พิจารณาอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างเพิ่มเติม จานวน ๓ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้
๑. คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างเพิ่ม
(อัตราใหม่) จานวน ๑ ราย คือ Mr.Aria Waskita Utama เพื่อปฏิบัติงานสอน ที่ คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังนี้
เหตุผลและความจาเป็นในการจ้าง มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งจาเป็นต้องมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่
มีความรู้ความสามารถและความชานาญพิเศษด้านภาษาศาสตร์โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
/ขอบเขต...

-๒๔-

ขอบเขตภาระหน้าที่
๑. ภาระงานสอน (สอนสาขาวิชา Financial management) มีรายวิชา
๑.๑ Managerial Accounting ภาคต้น ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์
๑.๒ International Service Business Management ภาคต้น ๓ ชั่วโมง/
สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์
๑.๓ Qualitative Analysis ภาคปลาย ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์
๑.๔ Total Quality Management ภาคปลาย ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕
สัปดาห์
๑.๕ วิชาชีพเลือก ภาคปลาย ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๑๕ สัปดาห์
๒. งานวิจัย ทาการวิจัยภายการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในชั้นเรียน โดย
อาศัยเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เรียน อาจารย์ บุคคลกรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเทคนิค รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริม เพื่อหาความเป็นไปได้ในการให้การลดการตกออกของนักศึกษา
๓. งานบริการวิชาการ
๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน โดย
บริการสอนภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
๓.๒ โครงการเปิดบ้านบริหารศาสตร์ โดยร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมพร้อม
สาหรับการจัดงานเปิดบ้านบริหารศาสตร์ เพื่อนาเสนอให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
๓.๓ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมข้อมูล และหาแนวทางการการทา
การตลาดเชิงรุก
๔. ภาระงานด้านอื่น ๆ
๔.๑ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษา และคณาจารย์ในคณะ โดยถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการของการ
เรียนการสอน
๔.๒ เป็นคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของคณะ เพื่อช่วยในการพัฒนางานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ให้เติบโตและเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในแนวทางเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษา และบุคคลากรของคณะ
เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันกับคณะและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
๔.๓ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา BBA-IB Club สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรและ
นักศึกษาที่มีความสนใจ
๔.๔ การดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งต้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง และเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๕ เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศึกษาและพิจารณาการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมเพื่อคงความมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังร่วม
เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดการประชุมระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๙
๔.๖ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้มหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง
๔.๗ สามารถติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการวิจัย
และการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษผนวกในบางสาขา
/อัตราค่าจ้าง...

-๒๕-

อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท (เป็นอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า เนื่องจาก
การเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ต้องใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงด้านธุรกิจและจาเป็นต้อง
มีอาจารย์ที่มีความรู้ความชานาญทางด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน
และไม่สามารถหาจ้างบุคคลอื่นมาทาการสอนแทนได้ ดังนั้น กองแผนงานได้ทาหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อ
ขอท าความตกลงในการขออนุ มั ติ จ้ า งลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศในอั ต ราค่ า จ้ า งสู ง กว่ า อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า
กรมบั ญชี ก ลางได้ อ นุ มัติ ก ารจ้ า งลู กจ้ า งชั่ ว คราวที่ มี สั ญ ญาจ้ า งตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอท าความตกลงตามที่
มหาวิทยาลัยขอทาความตกลง)
ระยะเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รวมงบประมาณในการจ้าง ๒๑๑,๖๘๐ บาท และค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๒. คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
เพิ่ม (อัตราเดิม) จานวน ๑ ราย คือ ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
เหตุผลและความจาเป็นในการจ้าง ด้วยสาขาการพยาบาลจิตเวชเป็นสาขาที่มีความ
สาคัญในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และเป็นสาขาที่ขาดแคลน การที่มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ยาวนาน จึงช่วยสนับสนุนให้คณะพยาบาลศาสตร์ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้ครอบคลุม และเพื่อรักษาระดับสัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาลประจา ระดับปริญญาเอก ซึ่งมี
ผลต่อการรั บ รองสถาบั น ฯ ตามข้อบั งคับ สภาการพยาบาล ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอบเขตภาระหน้าที่
๑. เป็นประธานการดาเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๒
๒. ด้านการวิจัย เป็นที่ปรึกษาในการทาวิจัยสาหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
อัตราค่าจ้าง ๓๘,๒๕๐ บาท (จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินอัตรา ๓๓,๙๕๐ บาท
และจ้างจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์อัตรา ๔,๓๐๐ บาท)
ระยะเวลา ๕ เดือน (ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รวมงบประมาณในการจ้าง ๑๙๑,๒๕๐ บาท (จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๑๖๙,๗๕๐ บาท และจ้างจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์อัตรา ๒๑,๕๐๐ บาท)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ เพิ่ม (อัตราเดิมรายใหม่ ) เพื่อทดแทนนางสาวพิส มัย หงษ์ห า ที่ถึงแก่กรรม
จานวน ๑ ราย คือ ทันตแพทย์หญิงจีรภา ประพาศพงษ์
เหตุผลและความจาเป็นในการจ้าง เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขขาดทันตแพทย์ที่สามารถช่วยงานในด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยในระยะเวลา
๓ ปีผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ แต่ไม่มีบุคคลแสดงความ
สนใจในการปฏิบัติงานประจา นอกจากประเด็นของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอนที่ทัน ตแพทย์
หญิงจีราภา ประพาศพงษ์ สามารถช่วยในการเรียนการสอนแล้ว ปัจจุบันในส่วนของการเปิดให้บริการทางทัน
ตกรรม พบว่ามีนักศึกษามาขอใช้บริการจานวนมาก เฉลี่ยวันละประมาณ ๘-๑๐ คนต่อวัน และเริ่มมีการรอ
เข้าคิวตรวจและรับบริการระยะเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ เนื่องจากอัตรากาลังทันตแพทย์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ
/ขอบเขต...

-๒๖-

ขอบเขตภาระหน้าที่
๑. สอนนักศึกษาแพทยศาสตร์ เกี่ยวกับโรคช่องปาก
๒. สอนนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับมาตรฐานบริการปฐมภูมิ
ด้านทันตกรรม
๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม
๔. ปฏิบัติหน้าที่กาหนดนโยบายงาน การปฏิบัติงาน พิจารณาอัตรากาลัง วางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานตรวจรักษา
๕. ให้บริการด้านทันตกรรม และให้คาแนะนาผู้รับบริการทันตกรรม
๖. ประสานงาน บริหารงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม
อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๘๐ บาท
ระยะเวลา ๗ เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รวมงบประมาณในการจ้าง ๑๘๕,๓๖๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔
กองแผนงานได้ส รุปงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จัดสรรสาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานักแล้วจานวน ๙,๒๓๘,๖๗๐ บาท
และมีงบประมาณคงเหลือ ๒,๔๓๗,๔๓๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห าร งานบุ ค คลเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาสรุ ป แผนการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับคณะที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างเพิ่ม เติม และสรุปแผนการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบีย บทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒
เรื่อง การมอบอานาจการดาเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. หนังสือสานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็ น อาจารย์ ส าหรั บ ผู้ มี อายุ เ กิน ๖๕ ปี เป็น อาจารย์ ส าขาขาดแคลน ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี ตามระเบีย บ
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ข้ อ ๕(๑) ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถจ้ า งได้ เ อง โดยไม่ ต้ อ งขอท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
/๖. หนังสือ…

-๒๗๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
๒. สาเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๘/๐๘๙๗๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๓. สาเนาบันทึกข้อความคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๑๓๗๑ ลงวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
๔. สาเนาบันทึกข้อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๗/
๐๐๐๒๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔
๕. สรุ ป การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว ที่ ข อจ้ า งจากเงิ น
งบประมาณแผ่ น ดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับคณะ (เพิ่มเติม ) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕
๖. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างชั่วคราว ที่ขอจ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับคณะ (เพิ่มเติม) และจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ สาหรับ
คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับคณะบริหารศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
๒. พิจารณาอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ สาหรับ
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ราย ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ ในอัตราเดือนละ ๔,๓๐๐ บาท
ระยะเวลา ๕ เดือน รวมค่าจ้างจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์จานวน ๒๑,๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขให้จัดทาภาระหน้าที่ส่งให้กองแผนงานเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การพิจารณาขอยกเว้นการใช้ภาระงานขั้นต่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามข้อ ๖ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
/ศาสตราจารย์...

-๒๘-

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้ส่วนราชการประกาศกาหนดสัดส่วนภาระงานขึ้นต่าให้ครบตามวรรคหนึ่ง
ให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนพัฒนาของส่วนราชการ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับความในวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้
แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตามข้อ ๑๒ กาหนดให้
มหาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นราชการน าข้ อ มูล ภาระงานและผลงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง วิ ช าการมา
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อ นขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้างและการต่อสัญญาจ้าง
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เนื่ องจากวั น ที่มีผ ลบังคั บใช้ข้ อบังคั บฯ เกิดขึ้น ภายหลั งจากคณะ/วิทยาลั ย ได้ท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุ คลากรไว้แล้ ว และคณะ/วิทยาลัย ไม่ส ามารถแจ้งให้บุคลากรในคณะทราบการ
กาหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต่าตามข้อบังคับดังกล่าวได้ทัน ดังนั้น หากคณะ/วิทยาลัยที่ประสงค์จะใช้หลักเกณฑ์
การพิจารณาเดิมให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อขอใช้
หลั กเกณฑ์ที่ได้ตกลงกับ บุคลากรในคณะไว้ก่อนหน้านี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก (วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ให้คณะ/วิทยาลัยดาเนินการขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อขอยกเว้นการใช้ภาระงาน
ขั้ น ต่ าตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ได้ตกลงกับ
บุคลากรไว้แล้วในการประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
เลิกประชุมเวลา

๑๓.๔๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๙/๒๕๕๙

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

