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

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
กรรมการ
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
กรรมการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
นายฐิติพล ภักดีวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
นางสาวสมาพร นนท์พละ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ

นายอนุวัฒน์ พัฒนพิชญากุล
นายรัชชนนท์ แกะมา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุมเวลา...

-๒-

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ผลการเลือกประธานสภาอาจารย์ รองประธานสภาอาจารย์ เลขานุการ
สภาอาจารย์ และผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
ขอลาออกจากตาแหน่งประธานสภาอาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ ซึ่งอธิการบดีได้ อนุมัติให้ลาออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนตาแหน่งที่ว่ าง และเลือกประธานสภา
อาจารย์คนใหม่แทน นั้น
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทน
ตาแหน่งว่าง ได้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฎว่า นางสาวนรา
หัตถสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา
อาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนตาแหน่งว่าง
อธิ ก ารบดี จึ ง ได้ เ รี ย กประชุ ม สภาอาจารย์ เพื่ อ เลื อ กประธานสภาอาจารย์
รองประธานสภาอาจารย์ เลขานุการสภาอาจารย์ และผู้ช่ว ยเลขานุการสภาอาจารย์ ตามความในข้อ ๑๘ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏ ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ตาแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๑
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๒
เลขานุการสภาอาจารย์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์

ผู้ได้รับเลือก
นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นางสาวกฤษณา ศิริพล
นางสาวนรา หัตถสิน
นายสมเจตน์ ทองดา

คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสารธารณสุข

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบผลการเลือกประธานสภาอาจารย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
/มติที่ประชุม...

-๓-

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วาระพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วาระพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวน
ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติ
มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ออกประกาศเกี่ยวกับการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนัก งาน
มหาวิทยาลัย นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ขอนาเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. เมื่อผู้บังคับ บัญชาหรือส่ วนราชการภายในพิจารณาเลื่อนเงิ นเดือนภายในวงเงินที่
ได้รับจัดสรรแล้วให้แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรวมถึงกรณีงดเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
๓. หากข้าราชการประสงค์จะทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือน ต้องดาเนินการดังนี้
๓.๑ ยื่นหนังสือขอทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด
และเอกสารหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๓.๒ ผู้บังคับบัญชาทบวนผลการเลื่อนเงินเดือนให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลให้มหาวิทยาลัย
๓.๓ กรณีผลการพิจารณาตามข้อ ๓.๒ ไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ยื่นหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบผลการทบทวนเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน
๔. หากพ้นกาหนดเวลาตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๓ ให้ถือว่าข้าราชการรับทราบผลการเลื่อน
เงินเดือนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
รายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/ข้อกฎหมาย...

-๔-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ข้อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย อุบลราชธานี ว่า ด้ว ย หลั ก เกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขการเลื่ อ น
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เนื่องจากการพิจารณาร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ และอานาจในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นของอธิการบดีภายในวงเงินเลื่อนเงินเดือนซึ่งมีจากัด จึง
เป็นไปได้ว่าอาจไม่ได้ รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละตามที่ประกาศกาหนด และหากให้มีการขอทบทวน
ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนจะส่งผลกระทบต่อการเลื่อนเงินเดือนทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบการจ่ายตรงการ
แก้ไขการเลื่อนเงินเดือนจะมีความยุ่งยาก และจะทาให้การได้รับเงินเดือนล่าช้า จึงควรให้มีการทบทวนเฉพาะกรณี
งดเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น โดยขอยื่นทบทวนต่อผู้บังคับบัญชา
๒. ควรเพิ่มส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบแจ้งการงดเลื่อนเงินเดือนกรณีที่บุคลากรไม่ลงนาม
รับทราบผลการประเมิน หรือกรณีลาราชการ หรือไปราชการและไม่สามารถลงนามรับทราบการงดเลื่อนเงินเดือนได้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้มีการทบทวนเฉพาะกรณีงดเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น โดยขอยื่นทบทวน
ต่อผู้บังคับบัญชา และมอบกองการเจ้าหน้าที่ แก้ไขประกาศที่นาเสนอแล้วเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการเพิ่มเติมส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบ
แจ้งงดการเลื่อนเงินเดือน
๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวน
ผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติ
มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ ออกประกาศเกี่ยวกับการขอทบทวนผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ ขอนาเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอทบทวนผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
/๑. มีผลบังคับ...

-๕-

๑. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการเพิ่มเงินเดือนครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในพิจารณาเพิ่ม เงินเดือนภายในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรแล้วให้แจ้งผลการเพิ่มเงินเดือนรวมถึงกรณีงดเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดทราบ
๓. หากพนักงานมหาวิทยาลัยประสงค์จะทบทวนผลการเพิ่มเงินเดือน ต้องดาเนินการดังนี้
๓.๑ ยื่นหนังสือขอทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด
และเอกสารหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๓.๒ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทบวนผลการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัย
๓.๓ กรณีผลการพิจารณาตามข้อ ๓.๒ ไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ยื่นหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบผลการทบทวนเพิ่มเงินเดือนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน
๔. หากพ้นกาหนดเวลาตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ให้ถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบผล
การเพิ่มเงินเดือนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
รายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอทบทวนผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรให้มีการทบทวนเฉพาะกรณีงดเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น โดยให้จัดทาเป็นประกาศอยู่ในฉบับ
เดียวกันกับของข้าราชการ
๒. ควรเพิ่มส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบแจ้งการงดเลื่อนเงินเดือนกรณีที่บุคลากรไม่ลงนาม
รับทราบผลการประเมิน หรือกรณีลาราชการ หรือไปราชการและไม่สามารถลงนามรับทราบการงดเลื่อนเงินเดือนได้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้มีการทบทวนเฉพาะกรณีงดเลื่อนเงินเดือน โดยให้จัดทาเป็นประกาศ
อยู่ในฉบับเดียวกันกับของข้าราชการแล้วเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการเพิ่มเติมส่วนที่ให้พยานลงนามรับรองในแบบ
แจ้งงดการเพิ่มเงินเดือน
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๖-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
คณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาภายในประเทศ ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวคณิศา โชติจันทึก พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายนพพร ตันติศิรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลั ย
ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) ณ
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ด้วยทุน ส่ว นตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
คณะต่าง ๆ ได้ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้
๑.๑ นายแพทย์สุริยง แผลงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาแพทย์ประจาบ้าน สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ด้วยทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากสาเร็จ
การศึกษา
๑.๒ นางสาวนันทยา กระสวยทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่ง
ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารออกก าลั ง กายและการกี ฬ า ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้ว ยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและทุน ส่วนตัว รายงานตัวกลับ
เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่ อ งจากสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า นแล้ ว และอยู่ ร ะหว่ า งแก้ ไ ข
วิทยานิพนธ์และรอตีพิมพ์ผลงาน
๒. คณะศิ ล ปศาสตร์ ขออนุ มั ติ ใ ห้ นายวศิ น โกมุ ท พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิ น
งบประมาณ) ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ด้ ว ยทุ น โครงการพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ และทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เนื่องจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ระหว่างแก้ไขวิทยานิพนธ์
/๓. คณะเภสัชศาสตร์...

-๗-

๓. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวฑิภาดา สามสีทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ ลาศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์และ
ทุนส่วนตัว ได้ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เนื่องจากส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

เงินรายได้
นายยุทธพล
โพธิ์แก้ว

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่

เงินเดือน
เดือนละ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจบริการ
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
สังกัดกองคลัง
สานักงานอธิการบดี

๔๙๙

๑๙,๕๐๐

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
สังกัดสานักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

๕๐๘

๑๙,๕๐๐

อาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ

๔๘๗

๒๔,๕๐๐

๒

น.ส.สุภาพร
เชื้อชัย

๓

เงินงบประมาณ
น.ส.วดียา
สถาปัตยกรรมศาสตร
เนตรพระ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ตั้งแต่วันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๒๐๙๐/๒๕๕๙ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ทดแทนอัตราว่าง)
๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐
กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๒๔๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(ทดแทนอัตราว่าง)
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๒๑๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(ทดแทนอัตรา
ข้าราชการว่าง)

-๘-

ที่
๔

ชื่อ-สกุล
เงินงบประมาณ
นางสาวพัชริดา
ปรีเปรม

คุณวุฒิ/สถานศึกษา

ตาแหน่งที่จ้าง
ตาแหน่ง/สังกัด
เลขที่

เงินเดือน
เดือนละ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ

๓๑๒

๒๙,๔๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๒๑๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๒๑๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(นักเรียนทุนกระทรวง
วิทย์ฯ)
๑ มีนาคม ๒๕๕๙-๓๐
กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๑๘๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕

นายชาญณรงค์
ภุชงควาริน

Ph.D. (Chemical
Engineering)
Imperial College
London
จากประเทศสหราช
อาณาจักร

อาจารย์
สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓๖๖

๒๙,๔๐๐

๖

น.ส.ธนาภรณ์
โสภาพ

บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ
สังกัดสานักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

๕๖๗

๑๙,๕๐๐

๗

น.ส.มลทญา
ยอดเอื้อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัดสานักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

๕๒๑

๑๙,๕๐๐

มติที่ประชุม

ตั้งแต่วันที่

๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐
กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ตามคาสั่งที่
๒๔๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รับทราบ
๔.๔ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลาออกจากราชการ จ านวน ๔ ราย จึ ง เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ ดังนี้

-๙-

ที่
๑

๒

๓

๔

ชื่อ-สกุล
เงินรายได้
น.ส.ศุภลักษณ์
มาคูณตน

นายกฤษดา
จารุเจษฎา

ตาแหน่ง/สังกัด

วันที่อนุมัติให้ลาออก

หมายเหตุ

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานเลขานุการ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ตามคาสั่งที่ ๒๒๒๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(ตามคาสั่งที่ ๒๒๒๔/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
(ตามคาสั่งที่ ๒๒๒๖/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

เพื่อประกอบอาชีพอื่น

๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
(ตามคาสั่งที่ ๒๓๔๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

เพื่อกลับภูมลิ าเนา

เงินงบประมาณ
นายทรงภพ
ตาแหน่งอาจารย์
ขุนมธุรส
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์
น.ส.สุรัชดา
ตาแหน่งอาจารย์
คนึงเพียร
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก
คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรกรอบงบประมาณค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง) จานวน ๑ อัตรา นั้น
สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึง ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จานวน ๑ อัตรา (สังกัดงานสารวจออกแบบและเขียน
แบบ) โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือเทีย บได้ไม่ต่ากว่า
นี้ ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
/๒. คุณสมบัติพิเศษ...

-๑๐-

๒. คุณสมบัติพิเศษ
๒.๑ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ ระบบโครงสร้างและระบบ
สถาปัตยกรรม โดยใช้โปรแกรม AUTO CAD และสามารถคานวณรายการและประมารราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
๓. ลักษณะของการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ภายใต้การกากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป หรือตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และการบารุง รักษา
ด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างเทคนิค การให้คาปรึกษาแนะนา ที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น
ทาง สะพาน ช่องน้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่ าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่สารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ
ทดลองและหาคุณสมบัติของดิน สารวจหาข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา สารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอก
แบบ เขียนแบบ คานวณแบบด้านโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสารวจ
ทดลองทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ดังนั้น สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง ของตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จากเดิม ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ ต่ ากว่ า นี้ หรื อ ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ หรื อ ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พ.ศ.
๒๕๕๓ เป็น สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่าง
โยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จานวน ๑ อัตรา
ทั้ง นี้ ส านั ก งานบริห ารกายภาพและสิ่ งแวดล้ อมได้ ชี้แ จงเหตุ ผ ลประกอบการขอ
กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ว่า เนื่องจากสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายในการ
ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และในแต่ละปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พื้นที่
และอาคารต่างๆ ตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ทาง
รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
พร้อมในการออกแบบและประมาณราคาสาหรับการดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
พื้นที่ และอาคารต่างๆ ดังนั้น จึงจาเป็นที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อปฏิบัติงานในการสารวจ
ออกแบบ เขียนแบบ การคานวณรายการ และประมาณราคางานด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม เพื่อให้เป้นไป
ตามหลักวิชาและตามมาตรฐานหลักด้านวิศวกรรม
/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...

-๑๑-

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ตาแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นตาแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผน
กรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนดาเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ดาเนินการดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
ฯลฯ
ฯลฯ”
๒. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือสานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๖(ลับ)/๑๗๓๓ ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน
๒. หนั ง สื อ กองแผนงานที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๑๓๘๗ ลงวั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เรื่ อ ง แจ้ ง
งบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้ สานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
๓.๓ หนั งสื อสานักงานบริห ารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๖/๒๐๐๖ ลงวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตาแหน่งช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ของตาแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จากเดิม ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ขออนุ มัติเปิ ดสอบแข่งขันบุ คคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย ตาแหน่ง ช่างเทคนิ ค
ปฏิบัติงาน จานวน ๑ อัตรา
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/๕.๒ ขออนุมัติ...

-๑๒-

๕.๒ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่นางสาวสิริวงษ์ หงส์สวรรค์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง ๕๗๒
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสารประสบปัญหาการมีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ไม่เพียงพอ
และอาจารย์แต่ละคนในหลักสูตรมีภาระงานที่จานวนมาก ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการเปิดรับ
โอนข้าราชการพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครในตาแหน่งดังกล่าว
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ของคณะ
ศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๕๗๒ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก คณะ ศิลปศาสตร์ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน และขออนุมัติเปิด
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยกาหนดรายละเอียดการ
สอบคัดเลือก ดังนี้
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านภาษาเวียดนามหรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเวียดนาม ๒ ปีขึ้นไป
๑.๓ มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาเวียดนามในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
๑.๔ มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
๓. เกณฑ์การคิดคะแนน
๓.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑๐๐ คะแนน
๓.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑๐๐ คะแนน
(สัมภาษณ์และทดสอบสอน)
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ โดยเรียนลาดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงลงมาตามลาดับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ตาแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นตาแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผน
กรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนดาเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ดาเนินการดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ

-๑๓-

(๒) กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
ฯลฯ
ฯลฯ”
๒. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มเงินเดือน การพัฒนา
การเปลี่ยนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๗๕๐๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติ
ยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และขออนุ มั ติ ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์สาขาภาษาเวียดนาม
๒. หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๙/๘๕๐๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติ ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอัตรา
พนักงาน ตาแหน่ง อาจารย์ ทดแทนอัตรา นางสาวสิริวงษ์ หงส์สวรรค์
๓. เหตุผลและความจาเป็นในการขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย
๔. ภาระงานของตาแหน่งที่ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือก
๕. แผนการผลิตบัณฑิตประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
๖. ข้อมูลค่า FTES ย้อนหลัง ๓ ภาคการศึกษา
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตาแหน่ง ๕๗๒
สังกัดสาขาวิช าภาษาและวรรณคดีตะวัน ออก คณะศิล ปศาสตร์ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
๒. พิจ ารณาอนุ มัติ เปิ ดสอบคั ดเลื อกบุค คลเพื่อ บรรจุเ ป็น พนัก งานมหาวิ ทยาลั ย ประเภทเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/๕.๓ ขออนุมัติ...

-๑๔-

๕.๓ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ลาศึกษาภายในประเทศ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน
สาขาวิสัญญีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา โดยมีเหตุผลความจาเป็นดังนี้
๑.๑ เพื่อเป็นการเตรียมอาจารย์แพทย์ให้มีศักยภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐานของ
แพทยสภา เพื่อการสอนในชั้นคลินิก และให้บริการในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑.๒ วิท ยาลั ย ฯ วางแผนเปิด โรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตีย ง และเตรีย มพัฒ นา
อาจารย์สาหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ซึ่งแพทยสภากาหนดให้มีแพทย์เฉพาะทางสาขา
หลัก ได้แก่สาขาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา และ
วิสัญญีแพทย์ เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานพร้อมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง
ในและนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบ และยังสอดคล้องกับแผ นการเพิ่ม
จานวนการผลิตบัณฑิตแพทย์เองในอนาคต
๑.๓ การลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการของโรงพยาบาลและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ สาหรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ
ได้มอบหมายให้อาจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ จานวน ๕ ราย และอาจารย์ สาขาสรีรวิทยา จานวน ๔ ราย สาหรับ
ชั่วโมงการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PBL) ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานสอนแทน ดังนี้
- พญ.ศุทธินี ธิราช
- พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล
- นพ.ศุภราช เหล่าพิทักษ์
- นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย
- พญ.ปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์
๒. นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ต าแหน่ ง อาจารย์ ลาศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิช าเภสั ช ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลั ยนเรศวร ด้ว ยทุนส่ วนตัว มีกาหนด ๓ ปี นับตั้ งแต่วันที่ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเห็นชอบ โดยมีเหตุผลความจาเป็นดังนี้
๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพอาจารย์ รองรับการรับนักศึกษาแพทย์ที่
เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๑
๒.๒ ในช่วงเวลาที่บุคคลดังกล่าวขอลาไปศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปรีคลินิก ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแทนดังนี้
- นางสาววันวิสาข์ สุวรรณเลิศ
- นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง
- นางสาวลติพร อุดมสุข
๒.๓ เป็นการพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทให้ได้คุณวุฒิปริญญาเอก เพื่อเป็นการ
เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจา สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ การอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษาต่อไม่เป็นผลเสียหายต่อวิทยาลัยฯ และ
ไม่เป็นเหตุให้เพิ่มอัตรากาลัง
/เนื่องจาก...

-๑๕-

เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มีอาจารย์จานวน ๖๔ ราย
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๔ ซึ่งหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาอีก ๒ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖ ตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๐ กาหนดว่า “การให้ข้า ราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่มี เ หตุ ผ ลพิ เ ศษก็ ใ ห้ อนุ มัติ เ ป็ น กรณี ๆ ไป” ซึ่ง นามาบัง คับ ใช้ กับ พนั กงาน
มหาวิทยาลัย และตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
กาหนดว่า “กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา”
ดั ง นั้ น จึ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลพิ จ ารณาการขออนุ มั ติ ล าศึ ก ษา
ภายในประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๒ ราย
ข้างต้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้ อ ๑๐ แห่ ง ระเบี ย บ ก.ม. ว่ า ด้ ว ยการข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม โดยให้พิจารณา
อนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป” ซึ่งนามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. มติคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
กาหนดว่า กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
๑. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้อาจารย์แพทย์ จานวน ๔ ราย ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
- นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์ มีสิทธิลาศึกษาต่อในสาขาจักษุวิทยา ตามแผนและมีความ
จาเป็นในการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
- นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาในสาขาอายุรศาสตร์ เนื่องจาก
เป็นสาขาที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นในการดาเนินงาน
ด้านการรักษาพยาบาล
- นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์ เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้าง เนื่องจากมีสิทธิลาศึกษาตามนโยบายสนับสนุน
ศิษย์เก่าและเพื่อให้ช่วยสอนในการเรียนการสอนชั้นคลินิก
ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพระพยาบาลศรีสะเกษ
ซึ่งขาดแคลนแพทย์สาขานี้
/พญ.สุวรรณี...

-๑๖-

- พญ.สุวรรณี ธนสังข์นุชิต เห็นควรอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในสาขาวิสัญญีวิทยา เนื่องจาก
เป็นสาขาที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นในการดาเนินงาน
ด้านการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้อนุมัติให้ลาดับที่ ๑ – ๓ ลาศึกษาไปแล้ว
๒. มติคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. มติคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/
๐๑๐๔๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/
๐๑๐๔๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓. มติคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. มติคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. ผลการคัดเลือกเข้าแพทย์ประจาบ้าน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของอาจารย์
ทั้ง ๒ ราย
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน
สาขาวิสัญญีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ตาแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เห็นชอบ
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การไปศึกษาต่อสาขาเภสัชศาสตร์ ควรพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ร่วมด้วย เนื่องจากจะไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตร์ได้ และจะส่งผลต่อ
การขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะไม่สามารถขอกาหนดตาแหน่งได้เนื่องจากสาขาวิชาไม่ตรงกับคณะ
๒. ควรศึกษาต่อทางด้านจุลชีววิทยาซึ่งเป็นสาขาที่ต่อเนื่องจากคุณวุฒิปริญญาตรี และสาขา
ดั ง กล่ า วยั ง สามารถที่ จ ะท าการเรี ย นการสอนและขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละ
การสาธารณสุขได้
/๓. คณะเภสัชศาสตร์

-๑๗-

๓. คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ควรประชุมหารือการสอนวิชาชั้นปรีคลินิกว่าคณะใดจะรับผิดชอบสอนสาขาใดบ้าง
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน สาขา
วิสัญญีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. ไม่อนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากสาขาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และจะส่งผลต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขทบทวนสาขาวิชาในการศึกษาต่อให้สอดคล้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๓. มอบ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
ประชุมหารือการสอนวิชาชั้นปรีคลินิกว่าคณะใดจะรับผิดชอบสอนสาขาใดบ้าง
๕.๔ (ร่าง) แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในเบื้องต้นจานวน ๑,๑๑๔,๗๘๔,๘๐๐ บาท
(หนึ่ งพัน หนึ่ งร้ อยสิ บ สี่ ล้ านเจ็ ดแสนแปดหมื่น สี่ พัน แปดร้ อยบาทถ้ว น) โดยส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราว แก่ส่วนราชการสาหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม ๑๒ เดือน และ
สาหรับอัตราใหม่ ๙ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต จานวน ๑๑,๗๒๕,๖๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหก
ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๙,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒
กองแผนงานแจ้ ง คณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก เสนอแผนการจ้ า งเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และคณะ/วิทยาลัย/สานักเสนอแผนการ
จ้ า ง รวม ๓๒ อั ต รา งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น ๙,๔๙๘,๓๘๐ บาท เป็ น อั ต ราเดิ ม ๒๙ อั ต รา งบประมาณ
๘,๘๒๕,๗๔๐ บาท อัตราใหม่ ๓ อัตรา งบประมาณ ๖๗๒,๖๔๐ บาท หากมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สาหรับ ๓๒ อัตรา จะมีงบประมาณคงเหลือจานวน ๒,๒๒๗,๒๒๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑
เพื่อให้การพิจารณาแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้
มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อที่คณะ/วิทยาลัย/สานักเสนอ พบว่า
๑. เป็ น การจ้ า งผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษเป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิ ท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนั ง สื อ เวี ยนแจ้ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง จ านวน ๑๕ อัต รา เป็ นเงิ น ค่ า จ้ า ง
๕,๐๐๑,๘๔๐ บาท จาแนกเป็น อัตราเดิม จานวน ๑๔ อัตรา เป็นเงิน ค่าจ้าง ๔,๖๘๔,๐๘๐ บาท และอัตราใหม่
จานวน ๑ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓๑๗,๗๖๐ บาท
/๒. เป็นการจ้าง...

-๑๘-

๒. เป็ น การจ้ า งลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศที่ มี สั ญ ญาจ้ า ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ของกระทรวงการคลัง และหนังสือเวียน
แจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๔ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท จาแนกเป็น อัตราเดิม จานวน ๑๒
อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๓,๒๕๙,๖๖๐ บาท และอัตราใหม่ จานวน ๒ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๒๘๖,๔๘๐ บาท
๓. เป็ น การจ้ า งผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษเป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ จานวน ๓ อัตรา ดังนี้
(๑) มิ ไ ด้ เ ป็ น ส า ข า ข า ด แ ค ล น ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๑) จานวน ๒ อัตรา จาแนกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ของคณะรัฐศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา (อัตราเดิม ค่าจ้าง ๒๖,๔๘๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๗,๗๖๐ บาท) และคณะ
นิติศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา (อัตราเดิม ค่าจ้าง ๒๖,๔๘๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๗,๗๖๐
บาท)
(๒) มิ ไ ด้ เ ป็ น ส า ข า ข า ด แ ค ล น ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๑) และมีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ของคณะนิติศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา (อัตราใหม่ ค่าจ้าง ๒๖,๔๘๐ บาท/เดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑๗,๗๖๐ บาท)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง
การมอบอานาจการดาเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. หนั ง สื อส านั กงานปลั ดทบวงมหาวิทยาลั ย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ส าหรั บ ผู้ มี อ ายุ เ กิ น ๖๕ ปี เป็ น อาจารย์ ส าขาขาดแคลน ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
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. หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สรุป (ร่าง) แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑)
/๒. ตาราง...

-๑๙-

๒. ตารางสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อเสนอเพื่อขอบรรจุในแผนการจ้าง
ลู ก จ้ างชั่ ว คราวเงิน งบประมาณแผ่ น ดิน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๒)
๓. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓)
๔. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง
การมอบอานาจการดาเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔)
๕. หนั งสื อส านั ก งานปลั ดทบวงมหาวิ ทยาลั ย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวัน ที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ส าหรั บ ผู้ มี อ ายุ เ กิ น ๖๕ ปี เป็ น อาจารย์ ส าขาขาดแคลน ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บทบวง
มหาวิทยาลั ยฯ ข้อ ๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลั ง
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕)
๖. หนั งสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖)
๗. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การ
ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๗)
๘. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๘)
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. พิจ ารณาอนุ มั ติแผนการจ้า งลู กจ้า งชั่ว คราวเงิ นงบประมาณแผ่ นดิ น ประเภทผู้ มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิท ยาลั ย ที่ มีคุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามระเบีย บทบวงมหาวิ ทยาลั ย ว่ า ด้ว ยการจ้ างผู้ มี ความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จานวน
๑๕ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๕,๐๐๑,๘๔๐ บาท
๒. พิจารณาอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง ของกระทรวงการคลัง และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๔ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง
๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท
๓. กรณี การจ้ า งผู้ มีค วามรู้ ค วามสามารถพิเ ศษเป็น อาจารย์ใ นมหาวิทยาลัย ที่ มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีม่ ิได้เป็นสาขาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ
ข้อ ๕ (๑) เห็ น ควรมอบกองการเจ้ าหน้ า ที่ป ระสานการด าเนิ นงานกับ คณะวิช าต่ างๆ เพื่อ จัด ทาบั ญชี รายชื่ อ
สาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความจาเป็นพิเศษอื่นๆ
เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลพิจ ารณาอนุมัติ ขาดแคลน ของมหาวิท ยาลั ย ตามตามระเบีย บ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๒) แล้วจึงพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป
/๔. กรณี...

-๒๐-

๔. กรณี การจ้ า งผู้ มีค วามรู้ ค วามสามารถพิเ ศษเป็น อาจารย์ใ นมหาวิทยาลัย ที่ มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีม่ ิได้เป็นสาขาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ
ข้อ ๕ (๑) และมีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นควรมอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการดาเนินงานกับคณะวิชาต่างๆ เพื่อ
จัดทาบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความ
จาเป็นพิเศษอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาอนุมัติ สาขาขาดแคลนของมหาวิทยาลัย
ตามตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๒) จากนั้น จึงทาความตกลงไปยังกระทรวงการคลัง ในการจ้างผู้ที่มี
อายุเกิน ๖๕ ปี แล้วจึงพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป
๕. งบประมาณที่คงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น ให้คงยอดงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย หาก คณะ/วิทยาลัย/สานัก ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพิ่มเติม ให้เสนอเรื่องไปยังกองแผนงาน
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. พิจ ารณาอนุมัติแผนการจ้า งลูกจ้า งชั่วคราวเงิน งบประมาณแผ่น ดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ และ ๒
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการดาเนินงานกับคณะวิชาต่างๆ เพื่อจัดทาบัญชี
รายชื่อสาขาวิชาที่มีสภาวะความขาดแคลนของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสาขาวิชา เหตุผลและความจาเป็น
พิเศษอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ และกรณีมีอายุเกิน ๖๕ ปี เสนอทา
ความตกลงไปยังกระทรวงการคลังต่อไป
๓. เห็ น ชอบให้ น างบประมาณคงเหลื อ หลั ง การจั ด สรรในเบื้ อ งต้ น ให้ ค งยอด
งบประมาณไว้ที่ส่ วนกลางของมหาวิทยาลัย หาก คณะ/วิทยาลัย /สานัก ที่มีค วามประสงค์จะจ้า งลู กจ้า ง
ชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
เพิ่ ม เติ ม ให้ เ สนอเรื่ อ งไปยั ง กองแผนงาน เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง แล้ ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป
๕.๕ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม สาหรับคณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จานวน ๓๔ อัตรา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่ว คราว ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
๒. อนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ตามบัญชี
แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
/๓. กรณีงบประมาณ....

-๒๑-

๓. กรณีงบประมาณคงเหลือหลังพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างตามข้อ ๒ แล้ว ให้
คณะ/หน่วยงาน เสนอความต้ องการเพิ่มเติม (ถ้า มี ) แล้วให้กองแผนงานวิเ คราะห์ข้อมูลการจ้า งลูกจ้า ง
ชั่วคราวที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบประมาณคงเหลือแล้วนาเสนอ ก.บ.บ.
พิจารณาอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับ
จ้ า งลู กจ้ า งชั่ว คราว ประเภทลู ก จ้ า งชาวต่ างประเทศที่มี สั ญ ญาจ้ า ง จ านวน ๒ ราย คือ Ao. Uni. Prof. Kurt
Kalcher และ Dr. Christian Herbst ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

๑

Ao.Uni.Prof.Kurt
Kalcher

๒

Dr.Christian
Herbst

อายุ
(ปี)
๖๐
๓๔

ประเภทการ
ตาแหน่ง เงินเดือน
จ้าง
ลูกจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ ๓๗,๑๒๐
ชั่วคราวชาว
ต่างประเทศผู้
ผู้สอน
๒๘,๙๓๐
มีสัญญาจ้าง

ระยะเวลาจ้าง
สิงหาคม ๒๕๕๙
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
- ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙

รวม
(เดือน)
๑

รวม
งบประมาณ
๓๗,๑๒๐

๑๒

๓๔๗,๑๖๐

๓๘๔,๒๘๐

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง เพิ่มเติม จานวน ๑ อัตรา โดยขออนุมัติปรับแผนการจ้างภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้าง Ao.Uni.Prof.Kurt Kalcher และระยะเวลาในการจ้าง ดังนี้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

อัตราเงินเดือน

ระยะเวลาจ้าง

๑

Ao.Uni.Prof.Kurt Kalcher

ผู้เชี่ยวชาญ

๑๒,๐๑๔

๒

Asst.Prof.Georg Raber
(อัตราใหม่ที่ขอปรับเพิ่ม)

ผู้เชี่ยวชาญ

๑๒,๐๑๔

๒๓ ส.ค.- ๑ ก.ย. ๒๕๕๙
(๑๐ วัน)
๒๓ ส.ค.- ๑ ก.ย. ๒๕๕๙
(๑๐ วัน)

งบประมาณ
ในการจ้าง

รวม
งบประมาณ
ในการจ้าง

๑๒,๐๑๔
๑๒,๐๑๔

๒๔,๐๒๘

โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญ Asst.Prof.Georg Raber จากสถาบันเคมี มหาวิทยาลัยก
ราซ ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของวิชาสเปโตรสโคปี มาร่วมบรรยายในรายวิชา ๑๑๐๒
๓๓๐ สเปกโตรสโคปีสาหรับเคมีวิเคราะห์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ทางวิชาการที่เพิ่มสูงขึ้นจากู้ที่มีความรู้ความชานาญ และเพื่อเพิ่มประโยชน์กับภาควิชาในการดาเนินงานในหมวด
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานบุคคล
เพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖
/ข้อกฎหมาย...

-๒๒-

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง
การมอบอานาจการดาเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. หนั งสื อส านั ก งานปลั ด ทบวงมหาวิท ยาลั ย ที่ ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวั น ที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ส าหรั บ ผู้ มี อ ายุ เ กิ น ๖๕ ปี เป็ น อาจารย์ ส าขาขาดแคลน ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตามระเบี ย บ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๔. หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การ
ปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
อธิการบดีพิจ ารณาให้ความเห็ นชอบให้ นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารงาน
บุคคล
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
๒. สาเนาบันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๑.๕/๖๘๘๙ ลงวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๓. สรุ ป การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า จ้ า งชั่ ว คราว ที่ ข อจ้ า งจากเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับคณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึ งเรี ย นเสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุค คลเพื่ อโปรดพิจารณาอนุ มัติการ
จัดสรรงบประมาณสาหรับการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม จานวน ๑ อัตรา
ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม
มติที่ประชุม

อนุมัติ
/อนึ่ง...

-๒๓-

อนึ่ง ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบคณะที่มีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จัดทา TOR ให้ชัดเจน ทั้ง
ภาระงานสอน งานวิจัย และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม TOR เป็นประจาทุกปีภายในสิ้นเดือนกันยายน
ของทุกปี หากท่านใดปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วนตาม TOR ที่กาหนด ให้พิจารณาการเลิกจ้าง
๒. มอบ กองการเจ้าหน้าที่ ส่งหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ แนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นในระยะ ๔ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
รองอธิ การบดี ฝ่า ยบริ หารงานบุค คลและวิเ ทศสัมพัน ธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขั้นในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่ง
ประเภททั่ว ไป และต าแหน่ ง ประเภทวิช าชี พเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ ล ะส่ ว นราชการ ตาม ข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบคณะ/สานัก/
วิทยาลั ย พิจ ารณาความจ าเป็ น ที่ต้องก าหนดกรอบอัตรากาลั ง และปี ที่จะกาหนดกรอบอั ตรากาลั ง ของระดั บ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ๑
๒. เห็นชอบในหลักการการกาหนดกรอบอัตรากาลังของตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบ
คณะ/สานัก/วิทยาลัย พิจารณาความจาเป็นที่ต้องกาหนดกรอบอัตรากาลัง และปีที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังของ
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ๒
๓. เห็ น ชอบในหลั กการการกาหนดกรอบอัตรากาลั งของระดับตาแหน่งที่สู งขึ้นของ
ประเภทวิชาการตามข้อบังคับฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลตามหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ และนามา
กาหนดเป็นแผนกรอบอัตรากาลัง ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) โดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลให้
คณะตามปีที่บุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน และมอบคณะพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังแยกปี โดยอาจอ้างอิงตาม
เป้าหมายในการประกันคุณภาพภายในของคณะและมหาวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) หรือที่กาหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ๓
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดให้ มีการประเมินค่างานของตาแหน่งทุกตาแหน่งที่ยื่นขอ
กาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อกาหนดแผนกรอบอัตรากาลัง (ระดับและจานวน) สาหรับตาแหน่งสูงขึ้นในระยะ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๒
กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” ในวันที่
๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน ดร.สิทธิชัย สอนสุภี นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย ตาแหน่งบุคลากรเชี่ยวชาญ นางวิลาวัณย์ อุ่น
เรือน ตาแหน่งพยาบาลชานาญการพิเศษ และนางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ ตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประเมินค่างานและผู้ปฏิบัติงานบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างานตามประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง เพื่อให้สามารถประเมินค่างานของบุคลากร
แต่ละประเภทตาแหน่งได้อย่างถูกต้องตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
/นอกจากนี้...

-๒๔-

นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกับวิทยากร เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงแนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑. แนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดระดับตาแหน่ง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น ตาม
หลักการประเมินค่างานและหลักสมรรถนะ
(๑) หลั กเกณฑ์ แ ละการก าหนดระดั บต าแหน่ งต้ อ งสอดคล้ อ งกั บกรอบของ
ตาแหน่งและแผนพัฒนากาลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) การกาหนดระดับตาแหน่งใดให้สูงขึ้น ตาแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตาแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้อง
กาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส
(๓) การกาหนดระดับตาแหน่ง ต้องยึ ดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความ
ยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่างานเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๔) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
ห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการและ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นตาแหน่งที่
สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมินค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(๕.๑) การประเมินค่างาน
(๕.๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๕.๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(๕.๔) ผลงานที่ แ สดงความเป็ น ผู้ ช านาญงาน ผู้ ช านาญงานพิ เ ศษ
ผู้ชานาญการ ผู้ชานาญการพิเศษ ฯลฯ
๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลังของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดแนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ข้อ ๒๐ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จานวนเท่าใด
ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะ
งาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
ต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาม ข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวน
เป็นสัดส่วนเทียบกับจานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มีจานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่วน
ระดับชานาญงานพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
/(๒) ตาแหน่ง...

-๒๕-

(๒) ตาแหน่ งประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการให้ มี
จานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ ง ส่ วนระดับช านาญการพิเศษ ให้ มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิ บของประเภท
ตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
ส่วนการกาหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทาการ
ประเมินค่างานตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
กองการเจ้าหน้าที่และวิทยากรได้พิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่น าเสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๒) ที่ประชุมได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ความเห็น

ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน

ประเด็นที่ ๑
๑. การวิเคราะห์ ภ ารกิจ และประเมิน ค่า งานตาม ๑. กาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. กาหนดนั้น
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) โดยมี จ านวนเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สั ด ส่ ว นตามที่ ก าหนดให้ ข้ อ ๒๑ ของข้ อ บั ง คั บ ฯ
ประเมิ น ค่ า งานเป็ น รายต าแหน่ ง และต้ อ งใช้
ตามที่ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อ
ระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้การประเมินค่างาน
วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
มีความถูกต้องและเหมาะสม
แนวทางการก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ของระดั บ
๒. การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ และประเมิ น ค่ า งาน ณ
ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ปัจจุบัน เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับ
๒๕๖๒) แล้ว และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งสูงขึ้น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) นั้น
กลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลัง และ
เมื่อบุคลากรยื่นขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นภายใน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลาที่ ก าหนด อาจมี ภ าระงานและ ๒. ก าหนดให้ บุ ค ลากรยื่ น ขอก าหนดต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
ลักษณะงานงานแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้เดิม
จานวน ๒ ครั้ง/ปี โดยสอดคล้องกับการประเมินผล
ซึ่งทาให้จาเป็นต้องประเมินค่างานของตาแหน่ง
การปฏิบัติราชการ คือ ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน
อีกครั้ง
และครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม
๓. ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ค่ า งานของ
ตาแหน่ง หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ให้เสนอขอ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินค่างานของตาแหน่ง
๔. ก.บ.บ. เห็นชอบผลการประเมินค่างานของตาแหน่ง
นั้นแล้ว ส่วนราชการจึงจะเสนอขอประเมินบุคคล
เพื่อให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประเด็นที่ ๒ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความ ที่ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า กรณี ที่ ส่ ว นราชการภายในมี
ในข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาระงานที่มี ความส าคัญ มีความยุ่งยาก และมีความ
ว่า ด้ว ยการกาหนดกรอบอั ตราก าลั งของบุค ลากร จ าเป็ น ที่ ต้ อ งก าหนดให้ มี ก รอบอั ต ราก าลั ง ของระดั บ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งนาเสนอคณะกรรมการบริหารงาน ช านาญการพิ เ ศษ มากกว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของประเภท
บุ คคล ในการประชุมครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ตาแหน่ง ให้ดาเนินการดังนี้

-๒๖-

ความเห็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่า
๑. ส่ ว นราชการเสนอ ก.บ.บ. พิ จ ารณาเป็ น ราย
๑. ส่ ว นราชการที่ มีจ านวนผู้ ด ารงตาแหน่ งระดั บ
ต าแหน่ ง หากเห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ชานาญการพิเศษเกินหรือมีจานวนเท่ากับร้อย
ประเมินค่างาน เพื่อวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่า
ละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ.
แ ล้ ว ไ ด้ แ ก่ ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ ๒. ก.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่า
วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล
งาน เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ศาสตร์ สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการ
อนุ มั ติ ป รั บ กรอบอั ต ราก าลั ง และเสนอสภา
ดังนั้น ส่วนราชการจะไม่สามารถกาหนดกรอบ
มหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบของระดับ
อัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ๔ ปี พ.ศ.
ตาแหน่งชานาญการพิเศษเพิ่ม
๒๕๕๙-๒๕๖๒ ระดับชานาญการพิเศษได้
๓. กรณีที่ส่ วนราชการเสนอขอประเมินบุคคลเพื่อให้
๒. บุคลากรที่ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า ณ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีจานวน ๖๗ คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๕ ของบุ ค ลากรประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

๓. ขอแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดกรอบ
อัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินค่างาน
หาก ก.บ.บ. เห็นชอบข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินงานตามข้อ ๒ จะต้องแก้ไข
ข้อบังคับข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลังของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
เดิม
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาม ข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มี
จานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่ ว นระดับ ช านาญงาน
พิ เ ศษ ให้ มี จ านวนกรอบได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของ
ประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดั บ ช านาญการให้ มี จ านวนกรอบได้ ทุ ก
ตาแหน่ ง ส่ ว นระดั บ ช านาญการพิเ ศษ ให้ มี จ านวน
กรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีใน
ส่วนราชการ
ส่วนการกาหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญ
พิเศษ ให้ส่วนราชการทาการประเมินค่างานตามข้อ
๒๐ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. และมหาวิ ท ยาลั ย

เสนอขอแก้ไข
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาม ข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มี
จานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่วนระดับชานาญงาน
พิเศษ ให้ มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อ ยละยี่สิ บของ
ประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดั บ ช านาญการให้ มี จ านวนกรอบได้ ทุ ก
ตาแหน่ง ส่วนระดับชานาญการพิเศษ ให้มีจานวน
กรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มี
ในส่วนราชการ
ก ร ณี ที่ ส่ ว น ร า ช ก า ร มี ภ า ร ะ ง า น ที่ มี
ความสาคัญ และมีความจาเป็นที่ต้องกาหนดกรอบ
อัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น เกินร้อยละ

-๒๗-

เดิม
เสนอขอแก้ไข
กาหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีใ นส่วนราชการ ให้
เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
ส่วนราชการเสนอขอพิ จารณาเป็น รายตาแหน่ ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. กาหนด
ส่ ว นการก าหนดกรอบระดั บ เชี่ ย วชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ส่วนราชการทาการประเมินค่า
งานตามข้ อ ๒๐ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. และ
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และเสนอคณะกรรมการ
พิ จ า ร ณ า ก ลั่ น ก ร อ ง เ พื่ อ ข อ อ นุ มั ติ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและแต่งตั้ งบุค คลสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑) คณะกรรมการประเมินค่างานของตาแหน่ง ตามข้อ ๗ แห่งประกาศฯ ทั้งนี้
ให้องค์ประกอบคณะกรรมการเป็นไปตามให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กาหนด
ไว้ว่า “วิธีการประเมินค่างานของตาแหน่งตามข้อ ๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดระดับตาแหน่ง
สูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ”
เดิม
เสนอขอแก้ไข
(๑) กรณีตาแหน่งสังกัดสานักงานอธิการบดี
(๑) กรณีตาแหน่งสังกัดสานักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - รองอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยที่
ประธานกรรมการ
รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็น
ประธานกรรมการ
- รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน กรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงาน จานวน ๒ คน
- ผู้อานวยการกองหรือ หัวหน้าสานักงานที่
เป็นกรรมการ
อธิการบดีแต่งตั้ง จานวน ๑ คน กรรมการ
(๑) ผู้ อานวยการกอง หรือ หั ว หน้า ส านัก งาน
เลขานุการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความชานาญตรงกับวิชาชีพของตาแหน่ง
ที่ประเมินค่างาน
- ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการและ - ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการและ
เลขานุการ
เลขานุการ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

-๒๘-

เดิม

เสนอขอแก้ไข

(๒) กรณีตาแหน่งสังกัดส่วนราชการภายใน
- คณบดีผู้อานวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ

(๒) กรณีตาแหน่งสังกัดส่วนราชการภายใน
- รองอธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยที่
รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็น
ประธานกรรมการ
- คณบดีหรือผู้อานวยการสานัก หรือรองคณบดี
หรือรองผู้อานวยการสานัก ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน กรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงาน จานวน ๒
- หัวหน้าภาควิชาหรือตาแหน่งเทียบเท่า โดยความ
คน กรรมการ
เห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการภายใน จานวน
(๑) หั ว หน้ า ส า นั กง า น เ ล ขา นุ กา ร ห รื อ
๑ คน กรรมการ
ผู้อานวยการกอง
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความชานาญตรงกับวิชาชีพของตาแหน่ง
ที่ประเมินค่างาน
- หัวหน้าสานักงานเลขานุการส่วนราชการภายใน - ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
หรือตาแหน่งเทียบเท่า กรรมการและเลขานุการ
และเลขานุการ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานบุคคลของส่วน
ราชการภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานบุคคลของส่วน
ราชการภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิการบดีหรือผู้
ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็ น ผู้ คัดเลื อกบุ คคลภายใน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างสังกัดกับหน่วยงานของผู้เสนอ
ขอประเมินค่างาน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถและความช านาญตรงกับ วิช าชีพของ
ตาแหน่งที่ประเมินค่างาน

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิการบดีหรือผู้ที่
อธิก ารบดีมอบหมาย เป็น ผู้ คัด เลื อ กบุค คลภายใน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างสังกัดกับหน่วยงานของผู้เสนอ
ขอประเมิ น ค่ า งาน โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ความรู้ ความสามารถและความช านาญตรงกั บ
วิชาชีพของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน

(๒) การประเมินค่างานของตาแหน่ง ตามข้อ ๙ แห่งประกาศฯ

เดิม
ข้อ ๙ (๑) ผู้ ป ระสงค์ ขอกาหนดตาแหน่ ง สู งขึ้ น ยื่ น
เรื่ อ งพร้ อ มผลงานและเอกสารที่ ก าหนดแนบท้ า ย
ประกาศนี้ ต่ อ ฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ
ภายใน กรณีสังกัดสานักงานอธิการบดี ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดยื่นเรื่องต่อกองการเจ้าหน้าที่
ข้ อ ๙ (๒) กรณี มี บุ ค คลซึ่ ง มี ส มบั ติ ต ามที่ ก าหนด
มากกว่าจานวนกรอบของตาแหน่งของส่วนราชการ

เสนอขอแก้ไข
เพิ่มวรรคสอง
การยื่นเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการได้สองครั้ง
ต่อปีงบประมาณ โดยครั้งที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน
และครั้งที่สองเดือนพฤษภาคม
เสนอตัดออก เนื่องจาก เป็นกระบวนการเฉพาะราย
และได้มีการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการภายใน

-๒๙-

เดิม
เสนอขอแก้ไข
ภายใน ให้ส่วนราชการภายในจัดทาประกาศรับคาขอ เพื่อกาหนดตาแหน่งและระดับของตาแหน่งไว้แล้ว
กาหนดตาแหน่งสูงขึ้นจากบุคลากรภายในสังกัด โดย
ประกาศ นั้นให้มีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบ
วัน แล้วจึงดาเนินการในขั้นตอนต่อไป กรณีสานักงาน
อธิการบดี ให้ กองเจ้ าหน้ าที่เ ป็ น ผู้ ดาเนิ น การจัดท า
ประกาศ
(๓) เสนอตัดข้อความตามข้อ ๒๗ แห่งประกาศฯ ที่กาหนดไว้ว่า “กรณีผู้ขอ
กาหนดตาแหน่งสูงขึ้นมีจานวนมากกว่ากรอบของตาแหน่ง ให้ผู้ที่มีผลการประเมินผลงานสูงกว่าเป็นผู้ได้รับการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น หากผลการประเมิ น ผลงานเท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของตาแหน่งที่ทาการประเมิน หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ของตาแหน่งที่ครองอยู่สูง
กว่าตามลาดับ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น” ให้เสนอตัดออก และให้มีการประเมินค่างาน
ตามภารกิจที่แท้จริงขององค์กร
(๔) วันที่มีผลในการดารงตาแหน่ง ข้อ ๓๐ แห่งประกาศฯ
เดิม
วันที่มีผลในการดารงตาแหน่ง
ข้อ ๓๐ วัน ที่มีผ ลในการด ารงตาแหน่ ง ผู้ ที่ผ่ านการ
พิ จ ารณาของ ก.บ.บ. จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งในวันที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการ
ภายในรับเรื่องและเอกสารที่ครบถ้วน เว้นแต่กรณีที่
มีการปรับปรุงผลงาน จะได้รับการแต่งตั้งในวันที่กอง
การเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงที่สมบูรณ์แล้ว
และผลงานฉบับปรับปรุงที่สมบูรณ์แล้วนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอขอแก้ไข
ข้อ ๓๐ วันที่มีผลในการดารงตาแหน่ง ผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาของ ก.บ.บ. จะได้ รับการแต่งตั้ง ให้ ดารง
ตาแหน่งวันที่ ก.บ.บ. เห็นชอบผลการประเมินค่า
งาน เว้นแต่กรณีที่มีการปรับปรุงผลงาน จะได้รับการ
แต่งตั้งในวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานฉบับ
ปรับปรุงที่ส มบูรณ์แล้ว และผลงานฉบับปรับปรุงที่
สมบู ร ณ์ แ ล้ ว นั้ น ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(๕) ขอแก้ไขแบบประเมินค่างาน ม.อบ. ๑ และแบบ ม.อบ. ๒ เอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ แบบ ตามเอกสารประกอบการประชุม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
/เอกสาร...

-๓๐-

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. แบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานและช านาญงานพิเศษ
แบบ ม.อบ. ๑
๒. แบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญ
การและชานาญการพิเศษ แบบ ม.อบ. ๒
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. แนวทางการดาเนินงานในการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น และ
การประเมินค่างาน
๒. ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลังของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางดาเนินงานในการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่
สูงขึ้นและการประเมินค่างานตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ
๒. เห็นชอบให้แก้ไขข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ
๓. เห็นชอบให้แก้ไขข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
๒๕๕๖ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ ยกเว้น
๓.๑ การยื่นประเมินค่างาน ไม่เห็นด้วยที่จะให้ยื่นผลงานพร้อมกับยื่นขอประเมิน
ค่างาน ควรรอให้ทราบผลการประเมินค่า งานแล้วจึงแจ้งให้ ส่วนราชการที่ขอประเมินค่า งานทราบและยื่น
ผลงานในภายหลัง จะได้ไม่เสียเวลาในการทาผลงานหากผลการประเมินค่างานไม่ผ่าน
๓.๒ วันที่มีผลในการดารงตาแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส่วนราชการรับเรื่อง
๖.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาการยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นที่ยื่นเรื่อง
ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการยื่นขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ต่อ ก.บ.บ.
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในการนี้ ก.บ.บ. มีมติ ดังนี้
๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ประสานการดาเนินการประเมินค่างานของตาแหน่งที่
เสนอขอกาหนดตาแหน่งชานาญการพิเศษที่ยื่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔ ตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอผลการประเมินค่างานต่อ ก.บ.บ.
/๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่...

-๓๑-

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งชานาญการพิเศษทียื่น
(เฉพาะรายใหม่ ) ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากยังไม่มีจานวนกรอบของตาแหน่ง เมื่อสภามหาวิทยาลัย
กาหนดจานวนกรอบของตาแหน่งแล้ว ให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติยื่นขอกาหนดตาแหน่งอีกครั้ง และให้ชี้แจงทาความ
เข้าใจให้บุคลากรทราบ
๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนกรอบอัตรากาลังต่อไป
กองการเจ้ าหน้าที่จึง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”
ในวั น ที่ ๔-๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน ๕ ท่ า น จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ แ ก่
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่ มสู งเนิ น ดร.สิ ทธิชัย สอนสุภี นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย ตาแหน่งบุคลากร
เชี่ย วชาญ นางวิล าวัณย์ อุ่น เรื อน ตาแหน่งพยาบาลช านาญการพิเศษ และนางสาวปุณณภา วีระพัฒ นพรรณ
ตาแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประเมินค่างานและ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานตามประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง เพื่อให้
สามารถประเมินค่างานของบุคลากรแต่ละประเภทตาแหน่งได้อย่างถูกต้องตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกับวิทยากร เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงแนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด ของบุคลากรทีย่ ื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยที่
ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ก.บ.บ. ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ระดับชานาญการ
จานวน ๓ ราย
- การดาเนินงานไม่ได้มีการประเมินค่างาน เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง
การประเมินค่างานของตาแหน่ง ตามมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ความละเอีย ดตามหนั งสื อ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๗ (เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑)
ดังนั้น เสนอแนวทางการดาเนินงาน คือ อนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ระดับ
ชานาญการ จานวน ๓ ราย ตามที่ ก.บ.บ. ได้อนุมัติไว้แล้ว หรือ ให้เพิกถอนคาสั่งแต่งตั้ง และให้ดาเนินการตาม
ประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างดาเนินงานในการพิจารณาประเมินบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น จานวน ๗๐ ตาแหน่ง
๑. จัดให้มีการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่างานของทุกตาแหน่ง
รวม ๗๐ ตาแหน่ง แยกเป็นระดับชานาญงาน ๔ ตาแหน่ง ระดับชานาญการ ๔๘ ตาแหน่ง และระดับชานาญการ
พิเศษ ๑๘ ตาแหน่ง โดยเป็นตาแหน่งที่จะต้องเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอรับเงินประจา
ตาแหน่ง จานวน ๓ ตาแหน่ง แยกเป็นระดับชานาญการ ๑ ตาแหน่ง และระดับชานาญการพิเศษ ๒ ตาแหน่ง ทั้งนี้
ดาเนินการตามประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด และถือปฏิบัติตามมติคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. ความละเอียดตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
/การประเมินค่างาน...

-๓๒-

การประเมินค่างาน เป็นการประเมินภาระงาน ณ วันที่ยื่นเรื่องขอกาหนดระดับ
ตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาอนุมัติกาหนดกรอบของระดั บตาแหน่ง และวันที่มีผลให้ดารง
ตาแหน่ง คือ ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติกรอบของตาแหน่งสูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ
ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่ว ไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ หากส่วนราชการที่มีจานวนผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษเกินหรือ
มีจานวนเท่ากับร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการแล้ว ให้ส่วนราชการเสนอขอพิจารณาเป็นราย
ตาแหน่ งตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคั บมหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ ว ยการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. กรณี ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ ส่ ว นราชการที่ แ ต่ ง ตั้ ง ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย ให้มีการประเมินค่างาน และดาเนินการตามข้อ ๑ ให้ประเมินค่างานที่ต้นสังกัด
๓. กรณีที่ผู้ ยื่นขอกาหนดระดับ ตาแหน่งสู งขึ้น มีการย้ายไปปฏิบัติห น่ว ยงานอื่น
ก่อนที่มีการอนุมัติกรอบของตาแหน่งสูงขึ้น ให้ประเมินค่างานที่สังกัดเดิม เนื่องจากงานที่สังกัดใหม่ยังไม่มีระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานที่กาหนดไว้แล้ว
๔. กรณีผู้ที่ยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นไว้ แต่ได้ลาออกจากราชการก่อนที่
มหาวิท ยาลั ย จะได้ พิจ ารณาความจ าเป็ น ตามภารกิจของหน่ว ยงานเพื่ออนุมัติก รอบของตาแหน่ง สู งขึ้น ให้ ยุ ติ
กระบวนการดาเนินการ
๕. ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ระดับตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
บทเฉพาะกาล
กรณีที่ผู้ยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๔ และ
ภายใน มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่มีผลการดารงตาแหน่ง ต้องไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการประเมินค่างาน
และกาหนดกรอบของตาแหน่ง
๖. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
วัน-เดือน-ปี
๑. อบรมการเขียนการประเมินค่างาน
วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ให้ผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น กรอกข้อมูลภาระงานตามแบบการ
ประเมินค่างาน และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) พร้อมทั้งความคาดหวัง
ของผู้บริหารหน่วยงาน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓. คณะกรรมการประเมินค่างาน ดาเนินการประเมินค่างาน

วันที่ ๑ – ๘ กันยายน ๒๕๕๙

๔. คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
สูงขึ้น พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน และกาหนดกรอบของ
ตาแหน่งสูงขึ้น

-๓๓-

กิจกรรม
วัน-เดือน-ปี
๕. คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบผลการ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
ประเมินค่างาน และกาหนดกรอบของตาแหน่งสูงขึ้น
๖. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตรากาลัง ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่า
งาน และกาหนดกรอบของตาแหน่งสูงขึ้น
๗. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างาน และกาหนด วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
กรอบของตาแหน่งสูงขึ้น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. หนั งสื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๐๙๒ วั นที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/๔๗๐ ลงวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๓. รายการเอกสารส าหรั บ การตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเห็นชอบกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. กลุ่มที่ ๑ ก.บ.บ. ได้ มีมติอนุมัติแ ต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สูงขึ้น ระดั บชานาญการ
จานวน ๓ ราย อนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ระดับชานาญการ จานวน ๓ ราย ตามที่ ก.บ.บ. ได้อนุมัติไว้
แล้ ว หรื อ ให้ เพิกถอนคาสั่ งแต่งตั้ง และให้ ดาเนินการตามประเมินค่างานตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.
กาหนด
๒. กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างดาเนินงานในการพิจารณาประเมินบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน ๗๐ ตาแหน่ง ตามแนวทางที่นาเสนอข้างต้น
๓. แนวทางอื่นตามที่ ก.บ.บ. เห็นสมควรให้ดาเนินการ
/มติที่ประชุม...

-๓๔-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. กลุ่มที่ ๑ (ดาเนินการครบตามขั้นตอนแล้ว ) เห็นชอบให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น ระดับชานาญการ ตามที่ ก.บ.บ. ได้อนุมัติแล้ว เนื่องจากไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง และได้ดาเนินการ
ครบถ้วนตามกระบวนการแล้ว
๒. กลุ่มที่ ๒ (อยู่ในระหว่างดาเนินการ)
๒.๑ ระดับชานาญงาน และชานาญการ
(๑) กลุ่มที่มีเงินประจาตาแหน่ง เห็นชอบให้ประเมินค่างานเนื่องจากต้องขอ
ทะเบียนตาแหน่งไปยัง สกอ. และวันที่มีผลแต่งตั้ง คือวันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบอัตรากาลังตาแหน่ง
สูงขึ้น
(๒) กลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี เ งิ น ประจ าต าแหน่ ง ไม่ ต้ อ งประเมิ น ค่ า งาน และให้
ดาเนินการการประเมินบุคคลและผลงานตามขั้นตอนต่อไป และวันที่มีผลแต่งตั้ง คือวันที่ส่วนราชการรับเรื่อง
๒.๒ ระดับชานาญงานพิเศษ และชานาญการพิเศษเห็นชอบให้ประเมินค่างาน
ทุกตาแหน่ง และวันที่มีผลแต่งตั้ง คือวันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบอัตรากาลังตาแหน่งสูงขึ้น
๓. มอบกองการเจ้ า หน้ า ที่ ชี้ แ จงบุค ลากรให้ ท ราบเหตุ ผ ลที่ ต้อ งประเมิ น ค่ า งาน
เนื่องจากจะต้ องขอทะเบียนตาแหน่ง และต้องส่งผลการประเมินค่างานไปยัง สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เลิกประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๕/๒๕๕๙

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

