รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๑. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๔. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๕. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๑๖. (แทน) ผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๗. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๑๘. (แทน) ประธานสภาอาจารย์
๑๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายแพทย์ประวิ อาพันธุ์
๒. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๓. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
เริ่มประชุมเวลา

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
นายวศิน โกมุท

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นายรัชชนนท์ แกะมา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที
บุคลากรชานาญการ กองการเจ้าหน้าที

๐๙.๕๐ น.
/ระเบียบวาระที่ ๑...

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วยวาระ
การดารงตาแหน่ งของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ประเภทคณาจารย์ประจา ตามความในมาตรา ๑๒ (๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ครบกาหนดในวันที ๒๘
มกราคม ๒๕๖๐ ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ซึงประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดีคนใดคนหนึง
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้แทนสภาอาจารย์จานวนหนึงคน
เป็นกรรมการ
๓. ผู้แทนคณะซึงเป็นคณาจารย์ประจา จานวนคณะละหนึงคน
เป็นกรรมการ
ดังนั้น เพือให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว กองการเจ้าหน้าทีได้ขออนุมัติดาเนินการเลือกตั้ง
ต่ออธิการบดี และอธิการบดีได้มีคาสังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที ๔๐๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรือง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย์ ป ระจ า โดยแต่ ง ตั้ ง ให้
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ เพือดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
พ.ศ. ๒๕๕๑
ในการดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กาหนดแล้ ว โดยได้ดาเนิ น การรั บ สมัครผู้ แทนคณาจารย์ประจาคณะ ในระหว่างวันที ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ งฯ ได้เชิญผู้แทนคณาจารย์ประจาคณะต่างๆ มาประชุมเพือเลือกกันเอง เพือให้ได้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา จากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน ๒ คน
/กองการเจ้าหน้าที…

-๓-

กองการเจ้าหน้าที จึงขอรายงานผลดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจา ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ ดังนี้
ผู้แทนกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้แทนกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. นายชัช วงศ์สิงห์
คณะนิติศาสตร์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิชยั สมานชาติ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง ผลการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา ฉบับลงวันที ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ ครั้งที ๓ เมือวันที ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที
ประชุมมีมติเห็นชอบ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วยวาระ
การดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์ ครบ
วาระการดารงตาแหน่งในวันที ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กองการเจ้าหน้าที เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที ๑๐/๒๕๕๙ เมือวันที ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพือดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงาน
ของส่ว นงานภายในที มีส ถานะเทีย บเท่า คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ในการดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กาหนดแล้ว และได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ (ลับ) เมือวันที ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ นางกั ญ ญา จึ ง วิ มุ ติ พั น ธ์ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามคาสังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที ๓/๒๕๖๐ ลงวันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรืองแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
/ประเด็นเสนอ...

-๔-

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล
จึงขอเรียนทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วยคณะ
ศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางนวทิวา สีหานาม พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเทียวและบริการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนโครงการพัฒนา
กาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) และทุนส่วนตัว
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เนืองจากสอบผ่านรายวิชาเรียนและวิทยานิพนธ์ครบตาม
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทาบทความวิจัยเพือขอรับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการนานาชาติทีอยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับของหลักสูตร
ทั้ ง นี้ การขออนุ มั ติ ร ายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ และอธิการบดีพิจารณา
อนุมัติให้บุคคลดังกล่าว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ตอบข้อหารือเรื่องการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
รองอธิ การบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพัน ธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ ห ารื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ถึ ง การด าเนิ น งานตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีกาหนดไว้ว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการทีได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที ก.พ.อ. กาหนด ใน
กรณีทีข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการสังให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพือรับ
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา
๕๗” โดยสรุปประเด็นการหารือมีดังนี้
/๑. มหาวิทยาลัย...

-๕-

๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องนาความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับกับข้าราชการทีได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการก่อนวันทีประกาศฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับหรือไม่
๒. หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องดาเนินการตามข้อ ๑ กรณีทีข้าราชการฯ ทีได้รับการต่อ
เวลาราชการดังกล่าว ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องดาเนินการสังให้
ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการเพือรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗ ในวันที ๑ ตุล าคมของปีงบประมาณถัดไป หรือในวันทีมหาวิทยาลั ย
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา ได้ ตอบข้อ หารือ ดังกล่ าวแล้ ว ตามหนังสื อ ที ศธ
๐๕๐๙(๕).๒/๖๐๓ ลงวันที ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึงพิจารณาแล้วและมีความเห็นดังนี้
“๑) เมือ ก.พ.อ ได้ ออกประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ.
๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรือง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ แทน
ดังนั้น ข้าราชการผู้ใดทีได้รับการต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังคงรับราชการอยู่ ข้าราชการผู้นั้นย่อมอยู่
ภายใต้ข้อบังคับของประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย และมหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที
ได้รับการต่อเวลาราชการทุกคนเป็นรายปี กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจึงต้องนาความตามข้อ ๘ ของประกาศ ก.พ.อ. เรือง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับ
กับข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษาทีได้รับการต่อเวลาราชการอยู่ก่อนและยังคงปฏิบัติราชการอยู่ ณ วันทีประกาศ
ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ใช้บังคับ เช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีได้รับการต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรือง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) กรณีการออกเลขคาสั งให้ ข้าราชการออกจากราชการนั้น ไม่อาจมีคาสั งให้ ออกจาก
ราชการย้อนหลังได้ และไม่จาต้องให้ออกจากราชการ ณ วันที ๑ ตุลาคม แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทีได้รับการต่อเวลาราชการ ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที ๖ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลปฏิบัติราชการของข้าราชการทีได้รับการต่อเวลาราชการ และการ
ดาเนิ นการกรณีทีข้าราชการไม่ผ่านประเมินการประเมินไว้แล้ ว ประกอบกับประกาศดังกล่ าวกาหนดให้อธิการบดี
รักษาการตามประกาศ และมีอานาจออกหลักเกณฑ์ คาสังหรือแนวปฏิบัติทีเกียวกับการดาเนินการซึงไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ อีกทั้งในกรณีทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบัติตามประกาศ ก็สามารถนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
วินิจฉัยชี้ขาดได้ ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามทีกาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น”
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/๖๐๓ ลงวันที ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
/จากหนังสือ...

-๖-

จากหนังสือตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น นั้น
แสดงให้เห็นว่า ตามที มหาวิทยาลัย ได้มีคาสังให้ข้าราชการจานวน ๓ ราย ซึงเป็นผู้ทีได้รับการต่อเวลาราชการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพือรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
ตามพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗ เนืองจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ผ่านการประเมิน จึงเป็นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ก.พ.อ. ฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดข้างต้นแล้ว
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
จึงเสนอกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ การตอบข้อหารือเรืองการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การเทียบระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารงานบุค คลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งเป็นระบบจาแนก
ตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ยกเลิกระบบซี) ตั้งแต่วันที ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึงกาหนดให้ข้าราชการซึงดารงตาแหน่งระดับ ๘ หรือ ๘ ว (ระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ) หรือ
ตาแหน่งทีเทียบเท่าซึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐.-บาท เหมือนกับข้าราชการประเภทอืน
ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
ประเภทเชียวชาญเฉพาะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับชานาญการ ก่อนการเปลียนแปลงระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จึง
หารือการได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกองการเจ้าหน้าที ได้
เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๐/๒๕๕๕ เมือวันอังคารที ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพือทราบ
ผลการหารือการได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กรณีข้าราชการตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๗ ระดับ
๗ ชานาญการ ได้เลือนระดับและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ เมือวันที ๒๑
กันยายน ๒๕๕๓ (นับตั้งแต่เปลียนระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ) จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
หรือไม่อย่างไร และหากได้รับจะได้รับตั้งแต่เมือใด ซึงสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือว่าการ
ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนื อจากเงิน เดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่ว นราชการ (ฉบับที .....) พ.ศ.........ต่อ
กระทรวงการคลังพิจารณา ดังนั้น การทีข้าราชการจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนจะต้องรอผลการ
พิจารณาจากกระทรวงการคลังก่อน สาหรับสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจะได้รับ ณ วันทีได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ นั้น
/บัดนี…้

-๗-

บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้ง ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.พ.อ. ได้เคยมีมติกาหนดโครงสร้างระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยเทียบเคียงกับระดับตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ไว้แล้วในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๕๒
เมือวันที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยกาหนดให้ตาแหน่งระดับ ๗-๘ และระดับ ๘ ซึงเป็นตาแหน่งทีกาหนดให้ได้รับ
เงิน เดือนในระดับ ๘ เป็นตาแหน่งระดับ ชานาญการพิเศษ และระดับชานาญงานพิเศษ แล้ว แต่กรณี ดังนั้นเพือให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีและตามทีได้รับอยู่เดิมตามระเบียบของทางราชการ
จึงมีมติเทียบระดับตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนตามข้อ ๖ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม จนกว่ากระทรวงการคลังจะได้
กาหนดเป็นอย่างอืน ดังนี้
๑. ตาแหน่งประเภทเชียวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ เทียบเท่าตาแหน่งระดับ ๘
๒. ตาแหน่งประเภททัวไป ระดับชานาญงานพิเศษ ซึงได้รับเงินเดือนไม่ตากว่า ๑๘,๙๑๐ บาท
เทียบเท่าตาแหน่งระดับ ๘ ยกเว้นผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๗ เดิมในสายงานเจ้าหน้าทีบริหารงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้ าทีบริ หารงานพัสดุ เจ้าหน้าทีบริหารงานธุรการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานอาคารสถานที ซึงเป็นตาแหน่ งที
แตกต่างจากโครงสร้างตาแหน่งที ก.พ.อ. กาหนด และ ก.พ.อ. กาหนดให้ได้รับเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน ๔๑,๖๒๐ บาท
๓. ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึก ษาพิ จ ารณาเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่า ตอบแทนนอกเหนื อจากเงิน เดื อนตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ได้ไม่ก่อนวันทีผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและมีคุณสมบัติตรงตามที ก.พ.อ. กาหนดตามข้อ ๑
และข้อ ๒ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาใช้จ่ายจากงบบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อนเป็นลาดับแรก หากไม่เพียงพอให้
สถาบันอุดมศึกษาขอทาความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพือขอรับจัดสรรงบกลางต่อไป
๔. กรณีทีมีปัญหาเกียวกับการเทียบตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพือให้ได้รับ
เงิ น ค่ าตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อนตามข้อ ๖ วรรคสอง ของระเบีย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยเบิ ก จ่า ยเงิ น
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม
ให้ เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑ ลงวันที
๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๐/๒๕๕๕ เมือวันอังคารที ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๕ มีมติรับทราบ
๒. คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที
๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประเด็นทีเ่ สนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕...

-๘-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ กาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามที
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้ง และในขณะนี้อยู่ในช่วงของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึงปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และให้นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการเลือนเงินเดือนบุคลากร นั้น
ดังนั้น เพือให้การส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่ง ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึงปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาทีกาหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที จึงขอเสนอกาหนดการส่งผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และผลการเลือนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึงปีแรก วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้
การดาเนินการ
๑. กองการเจ้าหน้าที เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาจัดสรรวงเงิน
๒. กองการเจ้าหน้าที ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน
๓. ผู้ รั บ การประเมิ น จั ด เตรี ย มแบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ ตาม
องค์ประกอบที ๑ และองค์ประกอบที ๒ ตามข้อตกลงและการมอบหมาย
งานในรอบครึงปีแรก(รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) และ
เสนอผู้ประเมิน
๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน
๕. หน่ว ยงานส่ งแบบสรุป ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการ
เลือนเงินเดือน/เพิมเงินเดือน พร้อมแบบแจ้งงดการเลือนเงินเดือน/เพิม
เงินเดือนตามแบบ ง.ด. ๑ ให้กองการเจ้าหน้าที สานักงานอธิการบดี
๖. หน่วยงานตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินปฏิบัติราชการก่อนนาเสนอ
กรรมการบริหารงานบุคคล
๗. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณากลันกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเลือนเงินเดือนบุคลากร
๘. ประกาศเสนอชือผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
๙. กองการเจ้าหน้าที ออกคาสังเลือนเงินเดือนบุคลากร
๑๐. กองการเจ้ า หน้ า ที แจ้ ง ผลการเลื อนเงิ น เดื อ นแก่ บุ ค ลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร

ระยะเวลา
วันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
กาหนดการดาเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้กาหนด
กาหนดการดาเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้กาหนด
ภายในวันที ๕ เมษายน ๒๕๖๐
วันที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
วันที ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐น.
ภายในวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ภายในวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ภายในวันที ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐

/ประเด็น...

-๙-

ประเด็นที่ต้องระวัง
๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ตามความในข้ อ ๗ วรรคสองแห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนด
ไว้ว่า “กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือ
มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบร้อยละ
ห้าสิบ”
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ทีอยู่ในระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการใน
รอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ส่งแบบสรุปผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที
๒. การกรอกข้อมูลและการลงลายมือชื่อในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานตรวจสอบการกรอกข้อมูลทีสาคัญในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
และถูกต้อง ได้แก่ ชือผู้ รั บ การประเมิน ชือผู้ประเมินทีได้รับการแต่งตั้งตามคาสั งของหน่วยงาน คะแนนประเมิน
องค์ประกอบที ๑ คะแนนประเมินองค์ประกอบที ๒ และคะแนนรวม
สาหรับการลงลายมือชือรับทราบผลการประเมิน ขอให้ดาเนินการโดยเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
ดังนี้
๒.๑ แจ้งให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
๒.๒ หากผู้รับการประเมินไม่ลงนาม โปรดให้พยานลงนามในส่วนที ๔ ของแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
๓. การจัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่
เนืองจากกาหนดให้กองการเจ้าหน้าที จัดเก็บเฉพาะต้นฉบับของแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานส่งเฉพาะแบบสรุ ปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ส่วนเอกสารอืน ๆ ทีใช้สาหรับการ
ประเมินทั้งองค์ประกอบที ๑ และองค์ประกอบที ๒ ให้จัดเก็บไว้ทีหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานส่งแบบ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ภายในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้ หากได้รั บ ความเห็ น ชอบจากทีประชุ มคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในการประชุมเมือวันที ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว จักได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและดาเนินการต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
/ประเด็น...

-๑๐-

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอทีประชุมพิจารณากาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลือน
เงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึงปีแรก วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้
การดาเนินการ
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาจัดสรรวงเงิน
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน
๓. ผู้ รั บ การประเมิ น จั ด เตรี ย มแบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ ตาม
องค์ ป ระกอบที่ ๑ และองค์ ป ระกอบที่ ๒ ตามข้ อ ตกลงและการ
มอบหมายงานในรอบครึ่งปีแรก(รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๐) และเสนอผู้ประเมิน
๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน
๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการ
เลื่อนเงินเดือน/เพิ่มเงินเดือน พร้อมแบบแจ้งงดการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่ม
เงินเดือนตามแบบ ง.ด. ๑ ให้กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
๖. หน่ ว ยงานตรวจสอบและยื น ยั น ผลการประเมิ น ปฏิ บั ติ ร าชการก่ อ น
นาเสนอกรรมการบริหารงานบุคคล
๗. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุค คลเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
๘. ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
๙. กองการเจ้าหน้าที่ ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
๑๐. กองการเจ้ า หน้ า ที่ แจ้ ง ผลการเลื่อ นเงิ น เดื อนแก่บุ ค ลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร

ระยะเวลา
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
กาหนดการดาเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้กาหนด
กาหนดการดาเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้กาหนด
ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐น.
ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐

๕.๒ การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๒.๑ การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเลื อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดเกียวกับวงเงินเลือนเงินเดือนและการบริหาร
วงเงิน ดังนี้
/ข้อ ๖…

-๑๑-

ข้อ ๖ กาหนดว่า “การเลือนเงินเดือนข้าราชการครั้งที ๑ และครั้งที ๒ ให้เลือนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ
สามของเงินเดือนทีจ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที ๑ มีนาคม และวันที ๑ กันยายน ตามลาดับ”
ข้อ ๑๑ กาหนดว่า “ให้ ก.บ.บ. มีอานาจในการบริหารวงเงินงบประมาณเพือเลือนเงินเดือน และ
จัดสรรวงเงินทีกันไว้เพือการบริหารในแต่ละรอบการประเมิน
การบริหารวงเงินงบประมาณเพือเลือนเงินเดือนตามวรรคหนึง ให้แยกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มตาแหน่งวิชาการ
(๒) กลุ่มตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
(๓) กลุ่มตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะและกลุ่มตาแหน่งประเภททัวไป
การจัดสรรวงเงินทีกันไว้เพือบริหารตามวรรคหนึง ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕ ของวงเงินร้อยละสาม
ของเงิน เดือนทีจ่ ายให้ ข้าราชการตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ให้ มหาวิทยาลั ยโดยคาเสนอแนะของ ก.บ.บ. ประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรวงเงินที่กันไว้เพื่อกำรบริหำร ก่อนออกคำสัั่งเลื่อนเงินเดือน”
ข้อ ๑๒ กาหนดว่า “ในแต่ล ะรอบการประเมิน ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสาหรับการเลือน
เงินเดือนของข้าราชการแต่ละกลุ่ม และวงเงินทีกันไว้ตามข้อ ๑๑
อธิการบดีอาจมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการภายในบริหารวงเงินงบประมาณเพือเลือนเงินเดือน
ข้าราชการในสังกัดภายในวงเงินทีได้รับจัดสรร”
ดังนั้น เพือให้การบริหารวงเงินเลือนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที ๑
เมษายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเลือนเงินเดือนทีกาหนดในข้อบังคับฯ กองการเจ้าหน้าที
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเลือนเงินเดือน ครั้งที ๑ ณ
วันที ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นที่ต้องระวัง
กรณีผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในพิจารณางดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือนให้บุคลากร
ผู้ใด ให้แจ้งการงดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือนให้บุคลากรผู้นั้นทราบ ตามแบบ ง.ด. ๑ ทั้งนี้ หากบุคลากรผู้นั้น
ประสงค์จะขอทบทวนให้ดาเนินการ ตามข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการขอ
ทบทวนการงดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
(๑) ยืนหนังสือขอทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสาร
หลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายใน ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทีได้รับแจ้ง
(๒) ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในดาเนินการทบทวนให้เสร็จสิ้นก่อนทีจะส่งผลการเลือน
เงินเดือนหรือเพิมเงินเดือนให้มหาวิทยาลัย
(๓) หากผลการพิจารณาตามข้อ (๒) ไม่เป็นทียุติภายในส่วนราชการภายใน ให้บุคลากรผู้นั้นยืน
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยภายในเจ็ ดวัน
นับตั้งแต่วันทีได้รับทราบผลการทบทวนครั้งสุดท้ายจากส่วนราชการภายใน
(๔) หากพ้นกาหนดเวลาตามข้อ (๑) และ (๓) ให้ถือว่าบุคลากรผู้นั้นรับทราบผลการเลือนเงินเดือน
หรือเพิมเงินเดือนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิมเติม
/๒. ข้อบังคับ...

-๑๒-

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเลือนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารวงเงินทีกันไว้เพือ
บริหารสาหรับการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการประชุม
- ข้อมูลการบริหารวงเงินเลือนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ๑ วันที ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาการบริหารวงเงินเลือนเงินเดือนและการจัดสรร
วงเงินเลือนเงินเดือนข้าราชการฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
๕.๒.๒ การบริหารวงเงินเพิ่มเงินเดือนและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดเกียวกับวงเงินเลือนเงินเดือนและการบริหารวงเงิน ดังนี้
ข้อ ๕ กาหนดว่า “การเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที ๑ และครั้งที ๒ ให้เพิมได้
ไม่เกิน วงเงิน ร้ อยละสามของเงิน เดือนทีจ่ ายให้ พนักงานมหาวิทยาลั ย ณ วันที ๑ มีนาคม และวันที ๑ กันยายน
ตามลาดับ”
ข้อ ๑๐ กาหนดว่า “ให้ ก.บ.บ. มีอานาจในการบริหารวงเงินงบประมาณเพือเพิมเงินเดือน
และจัดสรรวงเงินทีกันไว้เพือการบริหารในแต่ละรอบการประเมิน
การบริหารวงเงินงบประมาณเพือเพิมเงินเดือนตามวรรคหนึง ให้แยกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุม่ ตาแหน่งวิชาการ
(๒) กลุ่มตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
(๓) กลุ่มตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะและกลุ่มตาแหน่งประเภททัวไป
การจั ดสรรวงเงินทีกันไว้เพือบริหารตามวรรคหนึง ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕ ของวงเงิน
ร้อยละสาม ของเงินเดือนทีจ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยโดยคาเสนอแนะของ ก.บ.บ.
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารวงเงินทีกันไว้เพือการบริหาร ก่อนออกคาสังเพิมเงินเดือน”
ข้อ ๑๑ กาหนดว่า “ในแต่ละรอบการประเมิน ให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสาหรับการ
เพิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม และวงเงินทีกันไว้ตามข้อ ๑๐
อธิการบดีอาจมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการภายในบริหารวงเงินงบประมาณเพือเพิม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดภายในวงเงินทีได้รับจัดสรร”
/ข้อ ๑๓...

-๑๓-

ข้อ ๑๓ กาหนดว่า “การเพิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพิมได้ไม่เกินวงเงินที
ได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเพิมเงินเดือน
การเพิมเงินเดือนให้เพิมเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงินงบประมาณ
ของกลุ่มใดมีเหลือ อาจเกลียวงเงินทีเหลือเพือเพิมเงินเดือนให้กลุ่มอืนต่อไป ทั้งนี้ ให้แยกวงเงินเพิมเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ออกจากกัน”
ดังนั้น เพือให้การบริหารวงเงินเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที ๑ ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเพิมเงินเดือนทีกาหนดในประกาศฯ
กองการเจ้ าหน้ าที จึ งเสนอคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลพิจารณาการบริห ารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเพิม
เงินเดือน ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นที่ต้องระวัง
กรณีผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในพิจารณางดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือนให้
บุคลากรผู้ใด ให้แจ้งการงดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือนให้บุคลากรผู้นั้นทราบ ตามแบบ ง.ด. ๑ ทั้งนี้ หาก
บุคลากรผู้นั้นประสงค์จะขอทบทวนให้ดาเนินการ ตามข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์
และวิธีการขอทบทวนการงดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
(๑) ยืนหนังสือขอทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และ
เอกสารหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายใน ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทีได้รับแจ้ง
(๒) ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในดาเนินการทบทวนให้เสร็จสิ้นก่อนทีจะส่งผลการ
เลือนเงินเดือนหรือเพิมเงินเดือนให้มหาวิทยาลัย
(๓) หากผลการพิจารณาตามข้อ (๒) ไม่เป็นทียุติภายในส่วนราชการภายใน ให้บุคลากรผู้นั้น
ยืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยภายในเจ็ด
วันนับตั้งแต่วันทีได้รับทราบผลการทบทวนครั้งสุดท้ายจากส่วนราชการภายใน
(๔) หากพ้นกาหนดเวลาตามข้อ (๑) และ (๓) ให้ถือว่าบุคลากรผู้นั้นรับทราบผลการเลือน
เงินเดือนหรือเพิมเงินเดือนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ ข้อมูลวงเงินเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ๑
วันที ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินงบประมาณ
เอกสารหมายเลข ๒ ข้อมูลวงเงินเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ๑
วันที ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินรายได้
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาการบริหารวงเงินเพิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบการบริ หารวงเงิน เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
/๕.๓ การเลื่อน...

-๑๔-

๕.๓ การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก)
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามที
การเลื อนขั้ น ค่ า จ้ า งประจ าส าหรั บ ลู ก จ้ า งประจ า ก าหนดให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้นาผลการประเมินตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ตามหนังสือ ที กค
๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ กาหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจาปีละ ๒ ครั้ง มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. รอบการประเมินตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที ๑ ระหว่างวันที ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที ๒ ระหว่างวันที ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
๒. เกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง กาหนดให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง (๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.)
สามารถเลื่อนให้ ๔ ลักษณะ ดังนี้
ผลการประเมิน
การประเมินให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๒ วรรคสาม
ผลประเมิน ( ๙๐-๑๐๐ %)
ผลประเมิน ( ๖๐-๘๙ %)
ผลการประเมินตากว่า ๖๐ %

เกณฑ์การเลือนขั้น
- เลือน ๑.๕ ขั้น

กรณีทีเงินค่าจ้างเต็มขั้น
๖%

- เลือน ๑ ขั้น
- เลือน ๐.๕ขั้น
- ไม่ควรเลือนขั้นค่าจ้าง

๔%
๒%
ไม่ควรเลือนขั้นค่าจ้าง

ทั้งนี้ กรณีเลือน ๒ ขั้นรวมทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนอัตราลูกจ้างทีมีคนครอง
ณ ๑ มีนาคม
๓. วงเงินสาหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาทั้งปี
- พิจารณาจากร้อยละ ๖ ของอัตราค่าจ้างรวม ณ ๑ กันยายน
จากหลักเกณฑ์และวิธีการเลือนขั้นค่าจ้างทีกาหนดข้างต้น การทีจะให้ลูกจ้างประจารายใดให้
ได้รับเลือนขั้นจานวนกีขั้นต้องขึ้นอยู่กับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ตามหนังสือ ที
กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ )
ดังนั้น เพือให้การเลือนค่าจ้างของลูกจ้างประจา ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกระทรวงการคลังกาหนดมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานของตาแหน่งและผลงานทีได้ปฏิบัติ
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน กรณีทีมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ เห็นควรกาหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการกลันกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของลูกจ้างประจา
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือนขั้นค่าจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ในวันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐
๒. ข้อมูลย้อนหลังในการใช้โควตากลางเพือเลือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น ของคณะ/สานัก
/ประเด็น...

-๑๕-

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
- กาหนดตามกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. โควตาการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น
- กาหนดให้เลือนได้ไม่เกินตามโควตาของหน่วยงาน
- กรณีทีไม่ถึง ๑ คน ให้รวมเป็นโควตากลาง
- การบริหารโควตากลาง ให้หน่วยงานเสนอผลงานและผลการประเมิน พร้อมเหตุผล
ความจาเป็น เพือนาเสนออธิการบดีเพือพิจารณา
๓. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจา
- หากกรณีมีปัญหาเกียวกับผลการประเมิน ให้นาเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเป็นผู้พิจารณา
๔. ปฏิทินการดาเนินการ
- ถือปฏิบัติตามข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๔ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนุมัติ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
คณบดี ค ณะวิทยาศาสตร์ เสนอทีประชุม เพือพิจ ารณา ตามทีคณะวิ ทยาศาสตร์มีอัตรา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่างลง ๓ อัตรา คือ
๑. เลขทีตาแหน่ ง ๑๖๘ อัตราเดิม ราย ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ ทีได้รั บ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ๑ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
๒. เลขทีตาแหน่ง ๑๘๖ อัตราเดิม ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ผาบจันดา ทีได้โอนย้ายไป
รับราชการ ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครราชสี มา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๒
๓. เลขทีตาแหน่ง ๔๒๕ อัตราเดิม ราย นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ทีเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาเหตุผลความจาเป็นในการสรรหาบุคคลมาทดแทน
อัตราเดิมทีว่าง เพือเป็นการประหยัดงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งเป็นการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
คณะ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ๑๑/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ ให้ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปลียน
เงือนไขการบรรจุ และตัดโอนตาแหน่ง เพือเปลียนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณ
เงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน และเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพือเปลียนหมวดการจ้าง ตาแหน่ง
อาจารย์ จานวน ๓ อัตรา และเมือดาเนินการเปลียนหมวด การจ้างแล้ว จักได้พิจารณายุบอัตราเงินรายได้ทีว่างลงต่อไป
/ข้อกฎหมาย...

-๑๖-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ด้วยการบริหารงานบุค คลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที ดังต่อไปนี้….
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิมเงินเดือน การ
พัฒนา การเปลียนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
๒. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการ
สอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ตาแหน่งทีจะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นตาแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตาม
แผนกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนดาเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณียุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
(๒) กรณีขออนุมัติเปลียนแปลงเงือนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
ฯลฯ
ฯลฯ”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ค าสั งมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที ๘๙๓/๒๕๕๘ ลงวั น ที ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื อง
ให้ข้าราชการลาออกจากราชการ เอกสารหมายเลข ๑
๒. คาสังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ๔๐๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรือง
การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เอกสารหมายเลข ๒
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ราชการ เอกสารหมายเลข ๓
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ๑๑/
๒๕๕๙ เมือวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เอกสารหมายเลข ๔
๕. บัน ทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๗.๑/๒๐๒๖ ลงวันที ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ เรื อง ขออนุ มัติเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลั ยจากงบประมาณเงินรายได้เป็ น
งบประมาณแผ่นดิน และขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขออนุมัติเปลียนเงือนไข
การบรรจุและตัดโอนตาแหน่ง และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๓ อัตรา
เอกสารหมายเลข ๕
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติการยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๓
อัตรา คือ เลขทีตาแหน่ง ๑๖๘ เลขทีตาแหน่ง ๑๘๖ และเลขทีตาแหน่ง ๔๒๕ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
เงินงบประมาณแผ่นดิน
/๒. พิจารณา...

-๑๗-

๒. พิจารณาอนุมัติเปลียนแปลงเงือนไขการบรรจุ และตัดโอนตาแหน่ งพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังนี้
(๑) จากเดิ ม “ปริ ญ ญาโท สาขาสถิ ติ ” เปลี ยนเป็ น “ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง” และตัดโอนจากเดิม “สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ”
เปลียนเป็น “สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” (สาหรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทีได้จากการยุบเลิกตาแหน่ง
ข้าราชการฯ เลขทีตาแหน่ง ๑๖๘)
(๒) จากเดิม “ปริ ญญาเอก สาขาเคมีเ ชิงฟิสิกส์ ” เปลี ยนเป็น “ปริ ญญาเอก สาขา
ชีววิท ยา หรื อสาขาวิ ชาที่เ กี่ยวข้อง” และตัดโอนจากเดิม “สั งกัดภาควิช าเคมี ” เปลี ยนเป็น “สัง กัดภาควิช า
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ” (สาหรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทีได้จากการยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการฯ เลขทีตาแหน่ง
๑๘๖)
(๓) จากเดิ ม “ปริ ญ ญาโท สาขาการสอนฟิ สิ ก ส์ ” เปลี ยนเป็ น “ปริ ญ ญาโท สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง” และตัดโอนจากเดิม “สังกัดภาควิชาฟิสิกส์” เปลียนเป็น “สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” (สาหรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทีได้จากการยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการฯ เลขที
ตาแหน่ง ๔๒๕)
ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลียนหมวดเงินงบประมาณจะยุบเลิกตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ต่อไป
คณะกรรมการได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรนาเสนอเหตุผลความจาเป็นว่าเพราะเหตุใดจึงเปลียนสังกัดอาจารย์เป็นสังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยการวิเคราะห์โครงสร้าง และผลกระทบต่อภาควิชาเดิมว่ามีหรือไม่ อย่างไร
๒. จัดทาข้อมูลบุคลากรสายวิชาการทีจ้างด้วยเงินรายได้ ชือ สังกัด และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เพือประกอบการพิจารณายุบเลิกตาแหน่งเพือดาเนินการเปลียนหมวดงบประมาณในการจ้าง
๓. เลขทีตาแหน่ง ๑๖๘ และ ๔๒๕ สาขาทีจะขอเปลียน ควรเปลียนเป็น “ปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม หรือสาขาวิชาทีเกียวข้อง”
มติที่ประชุม
ประชุมในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖

มอบคณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนาเสนอที่

เรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา
๖.๑ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามที
นายประสิทธิ์ พวงบุตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ เลขทีตาแหน่ง ๕๑๙ สังกัดกลุ่ม
วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้โอนย้ายไปรับราชการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๙ เอกสารแนบหมายเลข ๑
เพือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการ
บริ ห ารการเงิน และงบประมาณรายจ่ ายภายในของคณะ คณะศิล ปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ ในการประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติ
/ยุบเลิก...

-๑๘-

ยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ เลขทีตาแหน่ง ๕๑๙ สังกัดกลุ่มวิชาการ
ออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ เป็ น อัต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (ประเภทเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ) ต าแหน่ ง อาจารย์ เพื อ
ดาเนิน การเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณ
แผ่นดินต่อไป เอกสารแนบหมายเลข ๒
อนึง กองการเจ้าหน้าทีได้ตรวจสอบข้อมูลจานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ แล้วพบว่า
ปัจจุบันคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการ จานวน ๑๘ อัตรา มีอัตราว่างเนืองจากข้าราชการฯ โอนย้าย จานวน ๓ อัตรา
และมีอัตราว่างเนืองจากพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ลาออก จานวน ๑ อัตรา และได้รับการจัดสรรอัตราใหม่ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๓ อัตรา ดังนั้น คณะฯ จึงมีอัตราบุคลากรสายวิชาการ จานวน ๒๕ อัตรา
เมือตรวจสอบจานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯ มีนักศึกษาเต็มเวลา
(FTEs) ๑๖๔.๓๑ คน โดยจานวนอาจารย์ทีพึงมี (อาจารย์ ๑ คน : นักศึกษา ๘ คน) คือ ๒๐.๕๔ คน เอกสารแนบ
หมายเลข ๓
ดัง นั้ น กองการเจ้ า หน้ า ที จึง มี ค วามเห็ น ว่ า เมื อคณะฯ ด าเนิน การเปลี ยนหมวดการจ้ า ง
พนักงานฯ จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดินแล้ว เห็นควรให้ยุบอัตราพนักงานเงินรายได้ทีว่างลงต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที ดังต่อไปนี้….
(๒) พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิมเงินเดือน การพัฒนา
การเปลียนและโอนย้ายตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ตาแหน่งทีจะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นตาแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผน
กรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนดาเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณียุบเลิกตาแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
ฯลฯ
ฯลฯ”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. คาสังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ๐๐๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรือง การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เอกสารแนบหมายเลข ๑
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เอกสารแนบหมายเลข ๒
๓. ตารางสรุปจานวนอัตรากาลังสายวิชาการ จานวนนักศึกษาเต้มเวลา และจานวนอาจารย์ทีพึงมีของ
คณะศิลปศิลปประยุกต์และการออกแบบ เอกสารแนบหมายเลข ๓
๔. บันทึกข้อความคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๖๔๔ ลงวันที ๓
มีนาคม ๒๕๖๐ เรือง ขออนุมัติเปลียนแปลงกรอบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบหมายเลข ๔
/ประเด็น...

-๑๙-

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดพิจารณาอนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ เลขทีตาแหน่ง ๕๑๙ สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ) ตาแหน่งอาจารย์ เพือดาเนินการเปลียนหมวดงบประมาณใน
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดินต่อไป
คณะกรรมการได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. จัดทาข้อมูลบุคลากรสายวิชาการทีจ้างด้วยเงินรายได้ ชือ สังกัด และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เพือประกอบการพิจารณายุบเลิกตาแหน่งเพือดาเนินการเปลียนหมวดงบประมาณในการจ้าง
๒. ระบุสาขาวิชาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทีขอยุบเลิกตาแหน่งเพือการเปลียน
หมวดเงินเดือน
มติที่ประชุม
มอบคณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ และนาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป
๖.๒ ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา ราย นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา กรณี
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุข เสนอทีประชุ มเพือพิจารณา ตามที
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ขออนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติไม่อนุมัติเนืองจากสาขาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
สาขาทีสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และจะส่งผลต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต จึงให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาทบทวน โดยให้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรณีการสอนวิชาชั้นปรีคลินิกว่า คณะใดจะรับผิดชอบสอน
สาขาใดบ้างนั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. วัน ที่ ๘ กัน ยายน ๒๕๕๙ วิทยาลั ย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ร่ว มกับคณะ
เภสัชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือถึงการจัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิก ได้ข้อสรุปดังนี้
ลาดับที่
รายวิชา
๑
รายวิชาเภสัชสาธารณสุข
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๒
รายวิชาเภสัชวิทยาสาหรับพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๓
รายวิชาหัวข้อทางเภสัชวิทยาในรายวิชา/
ระบบต่างๆ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๔
รายวิชาพยาธิวิทยา หลักสูตรเภสัชศาสตร์

คณะที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมสอนในหัวข้อทีทางวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมสอนใน
หัวข้อทีทางคณะเภสัชศาสตร์ขอความอนุเคราะห์

-๒๐-

ทั้งนี้ รายวิช าปรี คลิ นิกทีนอกเหนือจากนี้ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้าน
สถานที รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๒. วัน ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนสาขาวิชาในการลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ของ
นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ทีประชุมมีมติยืนยันให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา
เภสัชศาสตร์ โดยพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้
๑) การพิจาณาทบทวนสาขาในการลาศึกษาต่อให้สอดคล้องกับสาขาทีสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียวคงไม่คลอบคลุม จึงได้นาใบรายงานผลการศึกษาในระดับปริญญาโทมาพิจารณา พบว่า
มีการศึกษารายวิชาเภสัชวิทยาเนื้อหาครอบคลุมสามารถจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ระดับชั้นปรีคลินิกได้ ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ และหากได้รับ
การพัฒนาศึกษาต่อในสาขาเภสัชศาสตร์ ทาให้ความเชียวชาญมากยิงขึ้นส่งผลดีต่อนักศึกษา
๒) ในส่วนภาระงาน นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา มีประสบการณ์ในการสอนหัวข้อดังกล่าว
มาแล้วเป็นเวลา ๓ ปี สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที ๒-๓) และรายละเอียดแผนการสอนเทียบกับเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) ข้ อ มู ล การจั ด การเรี ย นการสอนในหั ว ข้ อ เภสั ช วิ ท ยา ระดั บ ชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก ในคณะ
แพทยศาสตร์สถาบันต่างๆ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความหลากหลายด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เฉพาะแต่
สาขาเภสัชศาสตร์ เช่น ภาควิชาเภสัชวิทยา สังกัดเภสัช วิทยาพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา
เภสัชวิทยา สถานวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
๓. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุข จั ดให้มี การ
ประชุมปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิก ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และการประชุมกลุ่มย่อยสาขา
เภสัชวิทยาและสาขาพิษวิทยา เพือพิจารณาหัวข้อเภสัชวิทยาทีคณะเภสัชศาสตร์จะช่วยสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ ที
ประชุมมีมติเห็ นชอบและยิ นดีทีจะช่วยสอนในบางหั วข้อและอาจมีเงือนไขการสอนเพิมเติม เช่น ขอเพิมชัวโมงสอน
เนืองจากบางกลุ่มยามีรายละเอียดของเนื้อหาค่อนข้างมาก หรือบางหัว ข้อมีความพร้อมในการสอนในปีการศึกษา
๒๕๖๐ เป็ น ต้นไป ส าหรั บ หั วข้อส่ ว นทีเหลือนั้ นทีประชุมมีความคิดเห็ นว่า เพือให้ ได้ความรู้และเกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาแพทย์ได้อย่างเต็มทีน่าจะให้ผู้เชียวชาญมาช่วยสอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔
๔. วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จั ดให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกับคณะเภสัชศาสตร์ เรืองบทบาทหน้าทีของอาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นระบบ (Modular System) จากรูปแบบการเรียน
การสอนดังกล่าว บทบาทหน้าทีของคณาจารย์ มีหลายด้านไม่ได้มีเฉพาะด้านการสอน แต่รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนแบบ PBL การบริหารจัดการในรายวิชาร่วมกับสาขาวิชาอืน การพัฒนาข้อสอบรวบยอดของหลักสูตร จึง
ได้ห ารื อทีประชุมเกียวกับ แนวทางการดาเนินการการเรียนการสอนหัว ข้อเภสัช วิทยาร่ว มกัน โดยกาหนดประเด็น
พิจารณา ดังนี้
๑) คณะเภสัชศาสตร์สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามบทบาทดังกล่าวได้
อย่างไรบ้าง
/๒) มีข้อเสนอแนะ…

-๒๑-

๒) มีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการเรียนการสอนในหัว ข้อเกียวกับเภสั ช วิทยา
อย่างไร เพือให้บรรลุผลลัพธ์ทางการศึกษาทีสถาบันกาหนด
ทีประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพัฒนาอาจารย์สาขาเภสัช
วิทยา เพือดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการและบทบาทหน้าที และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรวางบทบาทหน้าทีให้ชัดเจนของอาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา โดยทีมีคณาจารย์ที
รับผิดชอบด้านความรู้พื้นฐานและการบูรณาการทางคลินิกร่วมกับคณาจารย์ทุกสาขารวมถึงอาจารย์แพทย์โดยอาจารย์
สาขาเภสัชศาสตร์ทางานร่วมกับสาขาอืนๆ อย่างใกล้ชิด
๒) วางแผนการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา ให้สอดคล้องกับหน้าทีรับ ผิดชอบตามที
หลักสูตรฯ กาหนด
๓) การเรีย นการสอนของวิทยาลั ยฯ เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการตั้งแต่ basic
science ไปถึงการเกิดโรค การใช้ยา การรักษา ไม่ได้แบ่งเป็นส่วนๆ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็น block course
ตามระบบ Modular System เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตทางการแพทย์ จะมีการเรียน
การสอนตั้งแต่ความรู้ทัวไปเกียวกับเชื้อโรค การก่อโรค กลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา อาการแสดง
หลักการรักษา ยาต้านจุลชีพ การรักษาอืนๆ ทีเกียวข้องไปถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึงต้องอาศัยการทางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์หลากหลายสาขา ตลอด Module ซึงแตกต่างกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ
เภสัชศาสตร์
๔) คณะเภสั ช ศาสตร์ ส ามารถสนั บ สนุ นช่ ว ยเหลื อ ในแง่ ข องการร่ ว มเป็ นอาจารย์ พิ เ ศษ
สนับสนุนการสอนแบบบรรยายตามหัวข้อทีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕
จากข้อมูลการดาเนินการข้างต้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงมีความ
ประสงค์ขอทบทวนมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารงานบุค คล ครั้ งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ที่ที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๕๙ และขออนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
๑) สอนบรรยายและปฏิบัติการหัวข้อทางเภสัชวิทยาในรายวิชาต่างๆ ของหลั ก สูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก โดยมีการสอนทีครอบคลุมเนื้อหาทางเภสัชวิทยาพื้นฐานตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงออก
ข้อ สอบและเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ พ ากษ์ ข้อ สอบในรายวิ ช าที สอน ออกข้ อ สอบและวิ พ ากษ์ ข้ อ สอบรวบยอดประจ าปี
(comprehensive examination) สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ๓ ก่อนขึ้นเรียนชั้นคลีนิก
๒) มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึงเป็นกลยุทธ์การ
สอนทีสาคัญสาหรับการสอนนักศึกษาแพทย์ เช่น การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning;
PBL) โดยมีบ ทบาทหน้ าทีในการจั ดเตรี ย มกรณีศึกษา (case study) ซักซ้อมความเข้าใจอาจารย์ผู้ ควบคุมกลุ่ ม
(facilitator) จัดทาคู่มือ PBL เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมกลุ่ม เป็นอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล (resource person) และมีส่วนร่วมใน
การออกข้อสอบ MEQ
๓) ร่วมประสานงานกับผู้จัดการรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัวใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชา ควบคุมดูแลและให้คาแนะนานักศึกษาในการฝึกประสบการณ์จริงในชุมชน รวมถึงให้
คาปรึกษาและแนะนาในการทาวิจัยในชุมชน
/๔) มีส่วนร่วม...

-๒๒-

๔) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและประสานงานกับอาจารย์สาขาอืนๆ
ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในการกาหนดหัวข้อ รายละเอียดของเนื้อหา วิธีการสอน และการประเมินผล ของหัวข้อทาง
เภสัชวิทยาในรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปรีคลินิก
๕) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต เพือพัฒนา
ทักษะการสอน รวมถึงการวัดและการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
๖) เป็นผู้ประสานงานรายวิชา และผู้ร่วมประสานงานรายวิชา
๒. ข้อมูลบุคลากรประเภทวิชาการสังกัดวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เนืองจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์จานวน ๖๖ ราย ได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศแล้ว ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ซึ่งหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาอีก ๑ ราย คิด
เป็ นร้ อยละ ๒๒.๗๒ ซึ งตามข้ อ ๑๐ แห่ งระเบี ยบ ก.ม. ว่ าด้ วยการให้ ข้ าราชการพลเรื อนในมหาวิ ทยาลั ยไปศึ กษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม โดยให้พิจารณา
อนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” นามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๒/๒๕๔๘ เมือวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ กาหนดว่า “กรณีการขออนุมัติลา
ศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทีกาหนดให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา”
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้ อ ๑๐ แห่ ง ระเบี ย บ ก.ม. ว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตรากาลังทีมีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิม โดยให้พิจารณา
อนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ
เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึงนามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๒/๒๕๔๘ เมือวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ กาหนดว่า
“กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทีกาหนดให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพือพิจารณา”
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
๑. การประชุมปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิกร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมือวันที ๘ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คณะกรรมการประจาหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมือวันที ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙ มีมติยืนยันให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์
๓. การประชุมปรึกษาหารือคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรือง
บทบาทหน้าทีของอาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมือวันที ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
/เอกสาร…

-๒๓-

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อความที ศธ ๐๙๒๙.๑๖.๑.๔/๐๑๓๑๙ ลงวันที ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรืองสรุปผลการ
ประชุมศึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิกร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เมือวันที ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ การพิจารณาทบทวนสาขาในการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย นางสาวปรารถนา
โฉมเฉลา
๔. รายงานการประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นปรี ค ลิ นิ ก ร่ ว มกั บ คณะ
เภสัชศาสตร์ เมือวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕. รายงานการประชุมปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนหัวข้อเภสัชวิทยา เมือวันที ๙ มีนาคม
๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพือพิจารณา ดังนี้
๑. ขอทบทวนมติประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖ สิงหาคม
๒๕๕๙
๒. ขออนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ กรณี
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกาหนด
คณะกรรมการพิจารณาตามประเด็นที่ ก.บ.บ. เคยมีความเห็น ดังนี้
๑. ตามที ก.บ.บ. มีความเห็นไม่อนุมัติเนืองจากสาขาเภสัชศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับสาขาทีสาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และอาจส่งผลต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการในอนาคต
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
เภสัชศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวข้อเกียวกับเภสัชวิทยาในรายวิชาระบบอวัยวะ ซึงเป็น จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเป็นระบบ (Modular System) ทีมีหัวข้อเภสัชวิทยาในแผนการสอน (มคอ.๓) ด้วย รวมปี
การศึกษาละประมาณ ๘๐ ชัวโมง ซึงรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว อาจารย์ไม่ได้มีบทบาทหน้าทีเฉพาะการสอน
เท่านั้น แต่มีหน้าทีเป็นอาจารย์พีเลี้ยงในการเรียนการสอนแบบ PBL และร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา รวมทั้งการบริหารจัดการในรายวิชาร่วมกับสาขาอืน
ส่วนเรืองการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการนั้น บุคคลดังกล่าวสามารถประเมินเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการสาขาเภสัชวิทยาได้ เนืองจากมีภาระด้านการสอนและผลงานการวิจัยในสาขาวิชาเภสัชวิทยา
๒. วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ ฯ ชี้แจงเพิมเติมว่า ได้ห ารือกับคณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ ข้อสรุป ว่าคณะ
เภสัชศาสตร์สามารถจัดให้อาจารย์มาช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ แต่ไม่สามารถจัดอาจารย์มาร่วมวางแผน
และดาเนินการสอนแบบ Modular System ได้ทั้งระบบ จึงเสนอแนะให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พัฒนาอาจารย์ประจาให้มารับผิดชอบหัวข้อด้านเภสัชวิทยาในหลักสูตรแพทยศาสตร์
/มติที่ประชุม…

-๒๔-

มติที่ประชุม
ก.บ.บ. พิจารณาแล้วเห็นชอบกับเหตุผลและคาชี้แจงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสารธารณสุข และอนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์
ตามเสนอ
๖.๓ ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ กรณีไม่เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ราย นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ด้วย
นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ บรรจุเมือวันที ๑ เมษายน ๒๕๕๗ มีความ
ประสงค์ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้าน สาขาจักษุวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีกาหนดระยะเวลา ๓ ปี
คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ในการประชุ ม ครั้ ง ที
๗/๒๕๕๙ เมือวันพฤหัสบดีที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร ตาแหน่ง
อาจารย์ สั ง กั ด กลุ่ ม วิ ช าแพทยศาสตร์ ลาศึ ก ษาต่ อ แพทย์ ป ระจ าบ้ า นสาขาจั ก ษุ วิ ท ยา ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ และคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันจันทร์ที ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติ
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง ราย นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร และมอบงานบริหารบุคคลดาเนินการใน
ส่วนทีเกียวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๓
โดยมีเหตุผลความจาเป็นดังนี้
๑. เพื อเป็ น การเตรี ย มอาจารย์ แ พทย์ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพและคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานของ
แพทยสภา เพือการสอนในชั้นคลินิก และให้บริการในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วางแผนเปิดโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง
และเตรียมพัฒนาอาจารย์สาหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลิ นิก ซึงแพทยสภากาหนดให้มีแพทย์
เฉพาะทางสาขาหลั ก ได้ แก่ สาขาสู ติศ าสตร์ สาขาศัล ยศาสตร์ สาขาอายุ รศาสตร์ สาขากุม ารเวชศาสตร์ สาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาจักษุวิทยา และสาขาวิสัญญีแพทย์ เพือเป็นโรงพยาบาลทีได้มาตรฐานพร้อมเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในและนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน
โดยรอบ และยังสอดคล้องกับแผนการเพิมจานวนการผลิตบัณฑิตแพทย์เองในอนาคต
๓. การลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
ให้บ ริการของโรงพยาบาล ไม่ก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ราชการ และไม่เป็นเหตุให้เพิมอัตรากาลั ง สาหรับชัวโมง
บรรยายและปฏิบัติการให้บริการของโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแทน ดังนี้
๓.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้สอนหลัก (ชัวโมงบรรยาย) โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน
ดังนี้
นพ.ประวิ อาพันธุ์
- นพ.สุริยง แผลงงาม
- พญ.ศุทธินี ธิราช
- ผศ.รัตนา เล็กสมบูรณ์
๓.๒ ด้านการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าทีแทนดังนี้
- นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย
- พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล

-๒๕-

แต่เนืองจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์จานวน ๖๖ ราย
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓ ซึงหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาอีก ๑ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๒๔.๒๕ ซึงตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒ ข้อ ๑๐ กาหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณาอัตรากาลังทีมีอยู่
โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิม โดยให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๒๐ ของจานวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีที
มีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึงนามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๒/๒๕๔๘ เมือวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ กาหนดว่า “กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทีกาหนดให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา”
ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
๑. มติคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที ๗/๒๕๕๙
เมือวันพฤหัสบดีที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เห็นชอบให้ นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลาศึกษาต่อแพทย์ประจาบ้านสาขาจักษุวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. มติคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐
เมือวันจันทร์ที ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นชอบให้ นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะ
ทาง และมอบงานบริหารบุคคลดาเนินการในส่วนทีเกียวข้อง
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ ที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๐๓๓๒ ลงวันที ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรือง ขอส่งแบบเสนอ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๓/๒๕๖๐
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที ๗/
๒๕๕๙ เมือวันพฤหัสบดีที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๓. บันทึกข้อความ ที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๓/๐๐๓๘๑ ลงวันที ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรือง แจ้งเวียนมติที
ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาการขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ลาศึกษาภายในประเทศ กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกาหนด ราย นายแพทย์ศุภราช เลาหพิทักษ์วร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

-๒๖-

...........................................
(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

.....................................................
(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๔/๒๕๖๐

………………………………………….
( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

