รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ 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. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศรีวรมาศ
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
และการออกแบบ
๑๔. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๑๕. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
๑๖. (แทน)ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ นายอธิพงศ์ สุริยา
และเครือข่าย
๑๗. ผู้อานวยการสานักบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๘. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
๑๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์ แกะมา
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ร่วมประชุม
๑. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์
๒. นายฐิติเดช ลือตระกูล
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๔. นางปนัดดา ฤทธิชู
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
/๕. นางพนมศรี...

-๒๕. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๖. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๗. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
เริ่มประชุมเวลา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมสัมมนา ดังนี้
๑. วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สานักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการการใช้จ่ายเงินและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้อานวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๔ จังหวัด
อุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุของคณะ/สานัก ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าสานักงานในสานักงานอธิการบดี เข้าฟังการบรรยาย และ
ในช่วงบ่ายเป็นการจัดสัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุของคณะ/สานัก/หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
๒. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายโดย รอง
ศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา จึงขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว
จึงแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้
พิจารณา ข้อหารือเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ขอหารือมา ในฐานะอนุกรรมการ
/ตามข้อ ๕ (๓)...

-๓ตามข้อ ๕ (๓) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารระกอบการสอน หรื อเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) นั้น ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมี
ข้อเสนอแนะในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทาการสอนหลายวิชาและมีผู้สอนร่วมกันหลายคน สามารถ
นาเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน ที่นับรวมให้ ได้จานวนหน่ว ยกิตเท่ากับ ๒ – ๓ หน่ว ยกิต เพื่อใช้
ประเมินผลการสอน โดยอาจไม่จาเป็นต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนในทุกหัวข้อ ได้หรือไม่ ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้กาหนดไว้ จึงเห็น
ควรดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ไปพลางก่อน และมอบกองการเจ้าหน้าที่หารือสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีผู้ขอกาหนดตาแหน่งมีภาระงานสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้อง
เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนในทุกหัวข้อของทุกวิชาที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอนหรือไม่
หรือมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดหน่วยกิตได้เอง (จานวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต) ตามข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๒.๒
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ในการนี้ กองการเจ้ าหน้า ที่ไ ด้ห ารื อไปยั งส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาใน
ประเด็นดังกล่า ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบข้อหารือ
มาแล้ ว (หนั งสื อส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๑/๑๗๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙) โดยได้แจ้งว่าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๒.๒ ได้กาหนดไว้
ว่า กรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ทาการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้อง
เสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน ประกอบกับ ก.พ.อ.
ได้เคยพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การกาหนดหลักเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยจะต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด ดังนั้น กรณีที่ขอหารือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ก.พ.อ.
ได้กาหนดไว้ ดังนี้
๑. กรณีที่ผู้เสนอขอสอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้เสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคาสอน (รศ.) ของวิชานั้น
๒. กรณีที่ผู้เสนอขอสอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้เสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคาสอน (รศ.) เฉพาะวิชาที่สอนเต็มวิชาได้โดยไม่จาเป็นต้องเสนอวิชาที่สอน
ร่วมกับผู้อื่นก็ได้
๓. กรณีที่ผู้เสนอขอสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอ
เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคาสอน (รศ.) ในทุกหัวข้อของทุกวิชาที่ทาการสอน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ

/มติที่ประชุม...

-๔มติที่ประชุม
ดาเนินการดังนี้

รับทราบ และมอบเจ้าหน้าที่งานบุคคลคณะ/วิทยาลัย และกองการเจ้าหน้าที่

๑. ให้เจ้าหน้าที่งานบุคคลคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบในเบื้องต้น และกองการ
เจ้าหน้าที่สอบทาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแบบฟอร์มในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการให้มีการลงนามรับรองของผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล
๓. ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน การประเมิน
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง
๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการ
พ.ศ. .... ในการนี้ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมี ม ติ ใ ห้ ค ณะ/หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม ให้
คณะกรรมการต่างๆ นาเสนอข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมเสนอต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว
จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. ....
มาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเสนออธิการบดีพิจารณากาหนดอัตราค่า
เบี้ยประชุมเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม โดยให้เทียบเคียงอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบกับคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวางหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัย
ข้อ ๗ การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ
ฯลฯ
ฯลฯ
๗.๒ ใช้จ่ายในส่วนที่งบประมาณแผ่นดินจัดสรรให้ไม่ได้หรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอ
และรายจ่ า ยอื่น ใดที่อ ธิ การบดีห รื อสภามหาวิท ยาลั ย เห็ นสมควรจ่ ายเพื่ อประโยชน์ใ นขอบวั ตถุ ป ระสงค์ข อง
มหาวิทยาลัย
/ข้อ ๓๒…

-๕ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่
ไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุโลม
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. .... หากเห็นชอบจะได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้แก้ไข ดังนี้
๑. เพิ่มเบี้ยประชุมของเลขานุการในองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยังไม่ได้กาหนด
๒. เพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์คนละ ๓๐๐
บาท (จ่ายเฉพาะกรรมการ ยกเว้นประธานสภาอาจารย์และประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ เนื่องจากมีเงิน
ประจาตาแหน่ง)
๓. เพิ่มเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลรัตโนบล และปริญญากิตติมศักดิ์
๔. แยกเบี้ยประชุมกรรมการและเลขานุการออกจากกัน เป็นกรรมการอัตราหนึ่งและ
เลขานุการอัตราหนึ่ง
๕. แยกเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการประจาสานักออก
จากกัน
๖. ตัดเบี้ยประชุมข้อ ๑๔-๑๕ ออก
๗. ปรับเบี้ยประชุมประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก เป็น
๑,๕๐๐ บาท
๘. ปรับเบี้ยประชุมประธานกรรมการตามข้อ ๓๒-๓๔ เป็น ๗๕๐ บาท
๙. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คาสอน ให้แยกเป็นเบี้ยประชุมสาหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่อทราบผลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและ
การดาเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมาอธิการบดีได้แต่งตั้งให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไปจนกว่าการสรรหาจะ
แล้วเสร็จ และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ในการดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก าหนดแล้ ว และได้ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๕๙ (ลั บ ) เมื่ อ วั น ที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสงวน ธานี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
/ตาแหน่ง...

-๖ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาหลักสูตร
การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบาบัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยทุนส่วนตัว กาหนด ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาศึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษาภายในประเทศตามที่คณะต้น
สังกัดเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารงานบุคคลและวิเ ทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้ว ย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ จานวน ๒ ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
วันที่อนุมัติให้ลาออก
หมายเหตุ
เงินรายได้
๑ นางสาวศุทธินี ตาแหน่งอาจารย์
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เหตุผลส่วนตัว
กุหลาบขาว
สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ตามคาสั่งที่ ๑๓๖๙/๒๕๕๙
คณะบริหารศาสตร์
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๒ นายระพีภัทร
ทาโคตร

ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานเลขานุการ
คณะรัฐศาสตร์

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(ตามคาสั่งที่ ๑๓๗๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙)

เพื่อบรรจุเข้าทางาน
ที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๔ ข้าราชการ...

-๗๔.๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ จานวน ๑ ราย
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่
ประจาตาแหน่งที่ ๑๓ อัตราเงินเดือน ๖๐,๒๘๐ บาท สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ขอลาออกจาก
การราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ ประกอบอาชีพอื่น
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะรัฐศาสตร์
ขออนุมัติให้ นางสาวศิริสุ ดา แสนอิว พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ล าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เป็นต้นมา รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการ
สอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว ซึ่ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ห็ น ว่ า การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการท า
วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือสามารถกลับมาปฏิบัติงานควบคู่ไปได้ ประกอบกับคณะ
รัฐศาสตร์เห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดอาจารย์ประจาหลักสูตรและการทางานด้านอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติรับทราบ
และเห็นควรให้ นางสาวศิริสุดา แสนอิว กลับเข้าปฏิบัติราชการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือคณะรัฐศาสตร์ ที่
ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๓๒๙๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ กาหนดว่า “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ หากไม่สามารถไปศึกษา
หรื อศึกษาให้ สาเร็ จ ได้ด้ว ยเหตุใดก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้ บังคับบัญชาเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการทั นที และให้
ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับจนถึงอธิการบดี” ซึง่ ระเบียบดังกล่าวบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ต้องมีห นั งสื อรั บรองจากบัณ ฑิตวิทยาลั ย หรืออาจารย์ที่ ปรึกษา เป็นหลั กฐาน
ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
/ประเด็น...

-๘ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการขออนุมัติให้
นางสาวศิริสุดา แสนอิว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติม เนื่องจากบุคคลดังกล่าว
ได้ขออนุมัติลาศึกษาเป็นเวลา ๓ ปี และบุคคลดังกล่าวมีค วามประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติงาน และเพื่อแก้ปัญหา
เรื่ องอาจารย์ ผู้ ส อนที่ได้ยื มตัว จากคณะนิ ติศาสตร์ ห ากอาจารย์กลั บมาจะสามารถปฏิบัติง านและไม่ ต้องยืมตั ว
บุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นว่าในกระบวนการเก็บข้อมูลสามารถปฏิบัติงานสอนได้
มติที่ประชุม
ไม่อนุมัติให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากจะส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของ
บุคคลดังกล่าว และไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี สาเร็จการศึกษา หรือส่ง
รูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา หรือสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่
ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
๕.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุม่ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ยุบเลิก
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๕๑๘ (อัตราเดิมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สิกขา
ที่ขออนุมัติลาออกจากราชการ) เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๔๙๖ และมีเงื่อนไขการ
บรรจุ คือ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
เนื่องจากปัจจุบันคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่นๆ มีเพียงพอแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ ง ๔๙๖ จากเดิม คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิช าออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น ได้รับ
ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม และปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติเปิดสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม
๑ หนังสือคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๑๔๕๓ ลงวันที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขอเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
๒. จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๓. จานวนนักศึกษาของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
/ประเด็น...

-๙ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จากเดิม คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็น ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านสถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับปริญญา
ตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
๒. ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
จานวน ๑ อัตรา
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๓ ขออนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขการบรรจุ ขออนุมัติเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ในการเปิดสอบคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๓๔ จากเดิม คุณวุฒิปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็น
คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือด้านวิศวกรรมการผลิต หรือเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และอนุมัติให้ดาเนินการเปิดสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ นั้น
คณะเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตาแหน่งดังกล่าว เป็นเวลา
๒ ครั้ง คือตามประกาศฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และฉบับลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผลปรากฏว่าไม่มี
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๙ จึงมีมติเห็ นชอบให้มีการเพิ่มเงื่อนไขการบรรจุและกาหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ดังนี้
คุณวุฒิผู้สมัคร

เงื่อนไขการบรรจุเดิม

ระดั บ ปริ ญ ญาเอก และต้ อ ง วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมการ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผลิต หรือเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ หรือการ
และปริญญาตรีทางด้านที่กาหนด จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาโท
ต้องสาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
การอาหาร หรือเทคโนโลยีการอาหาร
หรื อพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ หรือวิศวกรรม
อาหาร
ระดับปริญญาตรี

เงื่อนไขที่ขอกาหนดเพิ่มเติม
หรือบริหารธุรกิจ

หรื อวิ ศวกรรมอุ ตสาหการ หรื อ
บริ หา รธุ รกิ จ หรื อก าร จั ด กา ร
อุตสาหกรรม หรือการจัดการเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรมเกษตร หรื อเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

ต้องสาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การ
อาหาร หรื อเทคโนโลยีการอาหาร หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิศวกรรมอาหาร
/เหตุผล…

-๑๐เหตุผลความจาเป็นในการขอเพิ่มเติมเงื่อนไขการบรรจุ คือ
๑. เพื่อให้มีผู้มีสิทธิ์สมัครตาแหน่งอาจารย์เพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรใหม่) ที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓. เพื่อสามารถช่วยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ของ ๓ หลักสูตร ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือคณะเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๕๗๘๑ ลงวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขการบรรจุในการเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่
ตาแหน่ง ๓๔
จากเดิม คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือด้านวิศวกรรมการผลิต
หรือเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เป็น คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรม อุตสาหการ หรือด้านวิศวกรรมการผลิต หรือ
เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
หรือบริหารธุรกิจ
๒. ขออนุมัติเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งในการเปิดสอบคัดเลือก
จากเดิม ได้รับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือด้านวิศวกรรมการผลิต หรือ
เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
โดยต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีการ
อาหาร หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิศวกรรมอาหาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
เป็น ได้รับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรม อุตสาหการ หรือด้านวิศวกรรมการผลิต หรือ
เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
หรือบริหารธุรกิจ โดยต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ
เทคโนโลยีการอาหาร หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิศวกรรมอาหาร หรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือบริหารธุรกิจ
หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
มติที่ประชุม
ไม่อนุมัติ เนื่องจากคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับภารกิจของคณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตร และการขอตาแหน่งทางวิชาการ
๕.๔ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ...
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แยกออกไปจาก
/ข้อบังคับ...

-๑๑ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขซึ่งมีโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์
กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พร้อมทั้ง ร่างข้อบั งคับฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นใน
เบื้องต้น เพื่อจักนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับต่อไป
ข้อเท็จจริง :
๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ทาข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกรวมสามชั้นปี โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถาบันสมทบ
ร่วมผลิตแพทย์รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกรวมสามชั้นปี
๒. ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลประจาจังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งต้องมีการบริหารวิชาการ การ
จัดการทรัพยากรและงบประมาณร่วมกัน
๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กับ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๓.๑ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน จานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๔) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาล จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
กรรมการตาม (๓) ให้แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณบดีของวิทยาลัย
กรรมการตาม (๔) ให้แต่งตั้งจากประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ ที่
มิใช่บุคคลากรสังกัดวิทยาลัย
กรรมการตาม (๕) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อที่ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลเสนอมา จานวนหนึ่งคนต่อหนึ่งโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้นไม่เกินจานวน ๑ คน
ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และอาจมี
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตาแหน่งในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่
แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เข้าดารงตาแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุอันสมควร สภา
มหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น
เหตุผลคาชี้แจง :
- กรรมการสรรหา (๑) – (๔) เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่เดิมตามข้อบังคับฯ การสรรหา
คณบดีและผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนกรรมการสรรหา (๕) เป็นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้
โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ มีส่วนร่วมในการสรรหาคณบดี

-๑๒- กาหนดให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ เพื่อความ
คล่องตัวในการประสานงานกับโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ (ข้อบังคับฯเดิม ให้ประธานกรรมการสรรหาเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ)
๓.๒ กาหนดให้ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาวิทยาลัย และมีความรู้และทักษะการบริหารจัดการองค์กร
(๒) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพสาขาแพทยศาสตร์
(๓) มีความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มีคุณธรรม
และจริยธรรม
(๔) เป็นที่ยอมรับของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยและโรงพยาบาล
(๕) คุณลักษณะอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีกาหนด
เหตุผลคาชี้แจง :
กาหนดให้ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ๒๕๓๓ .ศ. ซึ่งมีอยู่ในข้อบังคับฯเดิม แล้ว ยังกาหนดเพิ่มเติมให้ต้องมี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้วย เพื่อให้การสรรหามีความรอบคอบและได้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งคณบดี
๓.๓ กาหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี ได้แก่
(๑) บุคลากรสังกัดวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป ที่ได้รับการ
ประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(๒) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา
(๓) กรรมการบริหารโรงพยาบาล เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา
เหตุผลคาชี้แจง :
เพิ่มผู้มีสิทธิเสนอชื่อจากข้อบังคับฯเดิม คือ ให้กรรมการบริหารโรงพยาบาลซึ่งเป็น
สถาบันสมทบมีสิทธิเสนอชื่อด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสรรหาคณบดี
๓.๔ กาหนดให้คณะกรรมการสรรหา ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีกระบวนการรับฟังด้วยวิธีการสารวจความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือ
วิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารโรงพยาบาล สภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับศักยภาพของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค โอกาสในการพัฒนา รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รวบรวมและจัดทารายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลตามวรรคหนึ่งนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาคณบดี และประกาศให้ผู้มี
สิทธิเสนอชื่อทราบไปในคราวเดียวกัน
(๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พร้อมทั้ง กาหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การเสนอชื่อให้ทราบทั่วกันก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอชื่อ โดยให้ผู้เสนอชื่อสามารถให้ข้อมูล
รายละเอียด และเหตุผลที่ควรพิจารณาประกอบ

-๑๓(๔) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่นับความถี่ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
(๕) คัดเลือกรายชื่อไว้จานวนหนึ่งและทาบทามเพื่อเสนอชื่อเป็นคณบดี พร้อมทั้ง
แจ้งข้อมูลตาม (๑) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้ได้รับการทาบทามทราบด้วย
การทาบทาม การตอบรับการทาบทาม หรือการปฏิเสธการทาบทามตามวรรค
หนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
(๖) ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้ที่ตอบรับการ
ทาบทามมาสัมภาษณ์ เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานเพิ่มเติมได้
เหตุผลคาชี้แจง :
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการของคณะกรรมการสรรหา คล้ายคลึงกับข้อบังคับฯเดิม
และเพิ่มขั้นตอน จัดให้มีกระบวนการรับฟังด้วยวิธีการสารวจความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถาบันสมทบด้วย
๓.๕ กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยคานึงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย และภาระงานของวิทยาลัยในช่วง
วาระการดารงตาแหน่งเป็นสาคัญ รวมทั้งให้แสวงหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและ
ความประพฤติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทางาน ชื่อเสียงทางสังคม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการนาเสนอ
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานและเป้าหมายในการทางานและข้อพิจารณาอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหา
เห็นสมควรประกอบการพิจารณา แล้วใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจานวนไม่น้อยกว่าสองชื่อ พร้อม
ประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
เหตุผลคาชี้แจง :
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจานวนไม่น้อย
กว่าสองชื่อพร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เช่นเดียวกันกับข้อบังคับฯ เดิม
๓.๖ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีสามารถกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก่อนดาเนินการสรรหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
เหตุผลคาชี้แจง :
เป็นการกาหนดเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น
๓.๗ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณบดีจากผู้ที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อโดยคาแนะนาของอธิการบดี
การแต่งตั้งคณบดีตามวรรคหนึ่งเป็นดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัย และในกรณีมี
เหตุผลอันสมควร เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดีมีอานาจที่จะไม่
แต่งตั้งผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมา และหรือกาหนดให้ดาเนินการอื่นใดก็ได้
เหตุผลคาชี้แจง :
เป็นการกาหนดเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ และ มาตรา
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้อานาจสภามหาวิทยาลัยใช้ดุลพินิจในการ
แต่งตั้งคณบดีโดยไม่จาต้องผูกพันว่าต้องเลือกและแต่งตั้งผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมา หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมายังไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสม
/๓.๗ กาหนด…

-๑๔๓.๗ กาหนดให้ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาคณบดี ตามข้อบังคับนี้ได้ ให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และสภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการสรรหาคณบดี
ใหม่หรือดาเนินการอื่นใดก็ได้
การสรรหาคณบดีใหม่หรือดาเนินการอื่นใดตามวรรคหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติ
ให้คณะกรรมการสรรหาเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาใหม่เป็นผู้ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
เหตุผลคาชี้แจง :
เป็นการกาหนดเช่นเดียวกันกับข้อบังคับฯเดิม
๓.๘ กาหนดให้ ในกรณีที่ตาแหน่งคณบดีว่างลง และไม่สามารถสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งคณบดีไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน
เหตุผลคาชี้แจง :
เป็นการกาหนดเช่นเดียวกันกับข้อบังคับฯเดิม
๓.๙ กาหนดให้ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้
ไม่ได้กาหนดไว้ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด
เหตุผลคาชี้แจง :
กาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับฯแทนการให้นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับฯเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในทางปฏิบัติ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักการอันเป็นสาระสาคัญของร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. … เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ออกเป็นข้อบังคับฯต่อไป
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่มเติมคานิยามของ “โรงพยาบาล” เป็น โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกับมหาวิทยาลัย
๒. ข้อ ๔ วรรคห้า เห็นควรมอบรองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
๓. ข้อ ๕ (๕) เห็นควรแก้ไขเป็น “คุณลักษณะอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด”
๔. ตัดผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ ในข้อ ๖ (๓) ออก
๕. เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๘ วรรคสอง ดังนี้
“กรณีที่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งราย หรือคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงหนึ่งรายให้เสนอชื่อเท่าที่มี พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการ
พิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป”
/๖. ข้อ ๑๓...

-๑๕๖. ข้อ ๑๓ เห็นควรแก้ไขเป็น “ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตาม
ข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย
คาวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ และมอบกองการเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๕.๕ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณา ตามบั น ทึกข้อ ความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๐๗๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... สานักงานกฎหมายและนิติการ ได้ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ปรับใหม่ทั้งหมด โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๙ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่ วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาปรับใช้และได้
ดาเนิ น การยกร่ า งเป็ น ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี ว่า ด้ ว ย การจ่า ยเงิ นค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า น
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ. ... และนายโกเมท ทองภิญโญชัยที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
นั้น
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๐๗๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. แก้ไข จากข้อบังคับ เป็น ระเบียบ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจ่าย
ค่าตอบแทน
/๒. เห็นควร...

-๑๖๒. เพิ่มเติมคานิยามของ “ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข” ให้หมายความว่า
รวมถึงข้าราชการด้วย
๓. ในคานิยามของ “โรงพยาบาล” ให้เพิ่มเติมคาว่า “ตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย” ต่อท้ายคาว่า “...ฯลฯ..เป็นสาธารณประโยชน์”
๔. ข้อ ๕ วรรคสอง ให้แก้ไขเป็น “...ฯลฯ...ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัย และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ถือเป็นที่สุด”
๕. ข้อ ๑๖ วรรคสอง ให้แก้ไขเป็น “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบอานาจให้
เป็นผู้มีอานาจลงนามรับสัญญา...ฯลฯ..
๖. ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ให้แก้ไขเป็น “...ฯลฯ...รายงานให้คณบดีทราบ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง”
๗. ข้อ ๑๗ วรรคสอง ให้ปรับเป็นอีกข้อและแก้ไขเป็น “...ฯลฯ...ให้รายงานต่อ
คณบดีโดยเร่งด่วน”
๘. ข้อ ๑๘ ให้แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับข้อ ๗ ของสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับแพทย์ฯ
๙. ข้อ ๑๙ ให้แก้ไขข้อความ จาก “...ฯลฯ..ให้แจ้งคณบดีทราบ โดยยื่นต่อ
คณะกรรมการ...ฯลฯ...” เป็น “...ฯลฯ..ให้ยื่นเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ...ฯลฯ...”
๑๐. ข้อ ๒๐ ให้แก้ไขข้อความ จาก “ให้คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล” เป็น “ให้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมข้อมูล...ฯลฯ...”
๑๑. ตัดข้อ ๒๕ ออก
๑๒. ปรับเนื้อหาในสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์ฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
มติที่ประชุม
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ให้ปรึกษา อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง
๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ เรื่อง
คือ ๑) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๓) แนวทางการบริหารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่ง
กาหนดให้อ าจารย์ป ระจาที่ส ถาบัน อุด มศึก ษารับ เข้า ใหม่ตั้ง แต่เ กณฑ์ม าตรฐานนี้เ ริ่ม บัง คับ ใช้ ต้อ งมีค ะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ซึ่งกาหนดให้ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดวิธีการของตนเอง เพื่อใช้
/ประเมิน...

-๑๗ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจาใหม่ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ โดยจะทดลองนาร่องตามนี้เป็น
เวลาประมาณ ๒ ปี นับจากวันประกาศ จากนั้นจึงจะมีการกาหนดมาตรฐานในเรื่องนี้ใหม่ หลังจากการประเมินผล
การทดลองนาร่อง
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ประจาที่รับเข้าใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ ประจา และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่นาเสนอสภามหาวิทยา ลั ย
พิจารณาและประกาศใช้
กองการเจ้าหน้าที่ มีความเห็นว่าการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกอาจารย์
ประจาที่รับเข้าใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา เป็นอานาจของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข แนวปฏิบัติ โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิธี ก ารให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามความในข้ อ ๗ และ ข้ อ ๑๗ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ว ยการบริ ห ารงานบุคคลส าหรับพนั กงานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๔ จึ ง เสนอ
อธิการบดีลงนาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ประจาที่
รั บ เข้ าใหม่ เพื่ อให้ ไ ด้ม าตรฐานความสามารถภาษาอัง กฤษของอาจารย์ ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๙ และอธิก ารบดี มี
ความเห็นให้แก้ไขชื่อประกาศและเพิ่มเติมเนื้อหาใน(ร่าง) ประกาศดังกล่าว แล้วนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคลเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารประกอบการประชุม
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทวิชาการที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๖/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น ชอบ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งประเภทวิชาการที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากเห็นชอบจะได้เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป
/๕.๗ หลักเกณฑ์...

-๑๘๕.๗ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนด
ภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น
การออกข้อบังคับตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
และตามข้อบังคับฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้ส่วนราชการประกาศกาหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต่าให้ครบตามวรรค
หนึ่งให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนพัฒนาของส่วนราชการ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับความในวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้
แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์และ
วิธีการคิดภาระงานแนบท้ายข้อบังคับ ที่ส่วนราชการต้องกาหนดเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
ดังนั้น คณะจึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการคิดภาระงานที่นอกเหนือจากที่กาหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
กาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
คิดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
และคณะบริหารศาสตร์ เพิ่มเติมที่
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ดังนี้
- เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรนัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานที่นอกเหนือจากที่กาหนด และต้องเสนอ ก.บ.บ. ให้ความเห็นชอบร่วมกัน โดยให้
แต่ละคณะส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และนัดประชุมวาระพิเศษวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยให้นัดประชุมเป็นวาระพิเศษ

๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจา
ตาแหน่ง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนด้วยเงินรายได้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง และเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ดังกล่าวนั้น
ดังนั้น เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง และเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และมีความสอดคล้องกับกฎ
ก.พ.อ. การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/กองการเจ้าหน้าที่…

-๑๙กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินประจาตาแหน่ง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนด้วยเงินรายได้ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความนี้แทน
ฯลฯ
ฯลฯ
ให้ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับทั้งเงินประจาตาแหน่งประเภท
บริหาร และเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทบริหารหรือเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการที่สูงกว่าเพียงทางเดียว
๕. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวางหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัย
ข้อ ๗ การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ
ฯลฯ
ฯลฯ
๗.๒ ใช้จ่ายในส่วนที่งบประมาณแผ่นดินจัดสรรให้ไม่ได้หรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอ และ
รายจ่ายอื่นใดที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย เห็นสมควรจ่ายเพื่อประโยชน์ในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่ไม่ได้
กาหนดไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุโลม
๖. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและ
สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
/ข้อ ๖...

-๒๐ข้อ ๖ (๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสาหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไปและหรือการบริหารงานวิชาการนอกเหนือจากภาระงานประจาในตาแหน่ง
ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือ
คาสั่ง เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบมิได้กาหนดไว้ ให้อธิการบดีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยชี้ขาดของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี เรื่ อง หลั กเกณฑ์การจ่ า ยเงิ นประจาต าแหน่ง และเงินค่ าตอบแทนนอกเหนื อจากเงิน เดือ นด้ว ย
เงินรายได้
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เปลี่ยนชื่อประกาศเป็น “เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง เงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร”
๒. เพิ่มคานิยาม “เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้
ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามที่ ก.พ.อ. และกระทรวงการคลังกาหนด” และ “เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหาร หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารที่
นอกเหนือจากตาแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กาหนด”
๓. ข้อ ๕ ให้เพิ่มคาว่า “และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร” ต่อจาก
“การจ่ายเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน”
๔. ข้อ ๖ วรรคสอง ให้ตัดคาว่า “แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน” ออก
๕. ข้อ ๘ ให้แก้ไขเป็น “บุคลากรที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๖ แต่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ให้ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยต้อง
คานึงถึงภาระงาน ความรับผิดชอบ และสถานะทางการเงินของส่วนราชการร่วมด้วย”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ และมอบกองการเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๕.๙ การปรับแผนการกาหนดกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
เนื่องจากมีวาระการประชุมจานวนมากไม่สามารถประชุมได้ทันตามเวลาที่กาหนด และมี
รายละเอียดที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนการประชุมเป็นวาระพิเศษ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
/๕.๑๐ การปรับเงินเดือน...

-๒๑๕.๑๐ การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เนื่องจากมีวาระการประชุมจานวนมากไม่สามารถประชุมได้ทันตามเวลาที่กาหนด และมี
รายละเอียดที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนการประชุมเป็นวาระพิเศษ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดาเนินการสารวจระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Integrity & Transparency Assessment) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายใน
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
และในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะทางานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ ว ยงานของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน จัดทาประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สอดคล้องกับ
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment) สาหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด (ข้อ EB๙ ข้อ ๒ มีการจัดทาคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่)
บัดนี้ สานักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เสนอให้อธิการบดีพิจารณา ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้สานักงาน
ตรวจสอบภายใน เสนอร่างประกาศดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency
Assessment) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ข้อ EB๙ ข้อ ๒ กาหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทาคู่มือ
หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

/ผลการพิจารณา…

-๒๒ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการฯหน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือเกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ จั ด ท า (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เสนอให้อธิการบดีพิจารณา ซึ่ง
อธิการบดีได้มอบหมายให้สานักงานตรวจสอบภายใน เสนอร่างประกาศดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หากเห็นชอบจะได้เสนออธิการบดีพิจารณา
ลงนามต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป
๖.๒ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

เนื่องจากมีวาระการประชุมจานวนมากไม่สามารถประชุมได้ทันตามเวลาที่กาหนด และมี
รายละเอียดที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนการประชุมเป็นวาระพิเศษ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖.๓ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตาแหน่งชานาญงาน และระดับชานาญการ
เนื่องจากมีวาระการประชุมจานวนมากไม่สามารถประชุมได้ทันตามเวลาที่กาหนด และมี
รายละเอียดที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนการประชุมเป็นวาระพิเศษ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เลิกประชุม

๑๗.๐๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๙ วาระพิเศษ

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

