รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๙. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๐. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔. ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการ
๑๕. ผู้อ่านวยการส่านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๑๖. ผู้อ่านวยการส่านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๑๗. (แทน) ประธานสภาอาจารย์
๑๘. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นายรัชชนนท์ แกะมา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

ติดภารกิจ
/ผู้ร่วมประชุม...

-๒ผู้ร่วมประชุม
๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางเกษร จรัญพรหมสิริ
๓. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที
บุคลากรช่านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที
บุคลากรช่านาญการ กองการเจ้าหน้าที

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ หารงานบุ ค คลและวิเ ทศสั มพั น ธ์ เสนอที ประชุ มเพื อทราบ ตามที
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการบริหารวงเงิน
การเลือนเงินเดือนข้าราชการฯ ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ ดังนี้
๑. ผลการเลือนเงินเดือนตามทีคณะ/หน่วยงานเสนอ
๒. ให้น่าวงเงินเลือนเงินเดือนคงเหลือของคณะ/หน่วยงานคืนให้กับมหาวิทยาลัย และน่าไป
รวมกับจ่านวนเงินทีกันไว้เพือบริหารส่าหรับการเลือนเงินเดือน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการบริหารวงเงินทีกันไว้เพือบริหารส่าหรับการเลือนเงินเดือนฯ
กองการเจ้าหน้าที ได้ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ใน
ส่วนของวงเงินทีกันไว้เพือบริหารส่วนกลางและวงเงินคงเหลือของคณะหน่วยงานทีคืนให้มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการ
ด่าเนินงาน ดังนี้

-๓๑. น่าไปใช้ส่าหรับปัดเศษสิบจ่านวนเงินเดือนทีได้รับเลือนให้กับข้าราชการทุกคน
๒. รวบรวมรายชือผู้ ส มควรได้รับการพิจารณาเลือนเงินเดือนเพิมเพือเป็นบ่าเหน็จความดี
ความชอบจากทุกคณะ/หน่วยงาน เพือเสนอต่ออธิการบดีพิจารณา
๓. เสนออธิการบดีพิจารณาบริหารวงเงินเลือนเงินเดือนเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยอธิการบดีได้พิจารณาบริหารวงเงินเลือนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบให้มีค่าสังเลือน
เงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจ่ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๐
ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที จึงขอรายงานผลการเลือนเงินเดือนข้าราชการฯ ดังนี้
ข้าราชการทีครองต่าแหน่ง
ณ วันที ๑ มี.ค. ๒๕๖๐
จ่านวน
เงินเดือนรวม
วงเงินบริหาร ได้เลือน
ข้าราชการ
(บาท)
๓%
เงินเดือน
(คน)
(บาท)
(คน)
๓๘๒
๑๔,๕๙๐,๒๘๐.- ๔๓๗,๗๐๘.๔๐
๓๗๓

ผลการพิจารณาเลือนเงินเดือน
ไม่ได้เลือน
เงินเดือน (คน)
๙

เงินทีใช้ในการ
เลือนเงินเดือน
(บาท)
๔๓๗,๖๒๙.๘๗

คงเหลือ
(บาท)
๑๕.๕๓

หมายเหตุ ไม่ ไ ด้ เ ลื อนเงิ น เดื อ น เพราะมี ผ ลประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการต่ า กว่ า ที ก่ า หนด ๑ คน ลาศึ ก ษา ๔ คน
ถูกลงโทษทางวินัยทีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ ๓ คน และปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน (กลับจากลาศึกษา) ๑ คน
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าทีได้น่าผลการเลือนเงินเดือนเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งผลการเลือนเงินเดือนข้าราชการฯ เป็นรายบุคคล ผ่านทางระบบฐานข้อมูล DMS โดยสามารถ
เข้าดูได้ตั้งแต่วันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
นายกสภามหาวิท ยาลั ยได้ พิจารณาเห็ น ชอบการเลื อนเงิ นเดื อนของข้ าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึงด่ารงต่าแหน่งอธิการบดี และอธิการบดีได้พิจารณาเห็นชอบการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกคณะ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบผลการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ณ วันที่

๑ เมษายน ๒๕๖๐
รองอธิ การบดี ฝ่า ยบริ หารงานบุค คลและวิเ ทศสั มพั น ธ์ เสนอทีประชุ มเพือทราบ ตามที
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบผลการ

-๔ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และผลการเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า ประจ่าปี ๒๕๖๐ ครั้งที ๑
ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลงวันที ๒๐ กันยายน
๒๕๕๓ โดยมีผู้ได้รับการเลือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น จ่านวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้างประจ่าของหน่วยงาน) จากจ่านวน
ทั้งสิ้น จ่านวน ๑๕ คน (ร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้างประจ่าของมหาวิทยาลัย) ในการนี้ มีจ่านวนผู้ทีจะได้รับการเลือนขั้นค่าจ้าง
๑ ขั้น คงเหลือ ๔ คน คณะกรรมการฯ มีมติให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเลือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น ให้แก่ผู้ทีมีผลงานโดดเด่น
ตามทีหน่วยงานเสนอรายชือ และให้กองการเจ้าหน้าทีเสนอข้อมูลผลการเลือนขั้นค่าจ้างย้อนหลัง ๕ ปี ประกอบการ
พิจารณา
ในการนี้ อธิการบดีได้พิจารณาการเลือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น และอนุมัติการเลือนขั้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ่า ประจ่าปี ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยมีลูกจ้างประจ่า จ่านวนทั้งหมด ๑๐๕ คน เป็นผู้ทีได้รับการเลือนขั้นค่าจ้าง
๑ ขั้น จ่านวน ๑๕ คน (ร้อยละ ๑๕ ของลูกจ้างประจ่าของมหาวิทยาลัย ) และผู้ทีได้รับการเลือนขั้นค่าจ้าง ๐.๕ ขั้น
จ่านวน ๙๐ คน
๒. ผลการเลือนขั้นค่าจ้าง ประจ่าปี ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖ แยกตามคณะ/
ส่านัก มีดังนี้
สังกัด
(๑) คณะเกษตรศาสตร์
(๒) คณะเภสัชศาสตร์
(๓) คณะวิทยาศาสตร์
(๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๕) คณะศิลปศาสตร์
(๖) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
(๗) ส่านักวิทยบริการ
(๘) ส่านักงานอธิการบดี
รวม

อัตราที่มีคน
ครอง
(คน)
๓๙
๔
๙
๑๒
๓
๑
๗
๓๐
๑๐๕

ผลการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ ๑
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
๑ ขั้น (คน) ๐.๕ ขั้น (คน)
รวม
๖
๓๓
๓๙
๑
๓
๔
๑
๘
๙
๒
๑๐
๑๒
๑
๒
๓
๐
๑
๑
๑
๖
๗
๓
๒๗
๓๐
๑๕
๙๐
๑๐๕

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
มีมติเห็นชอบ
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพือทราบผลการเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า
ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๕๓.๓ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และตัดโอนให้แก่สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามทีคณะศิลปศาสตร์ได้ขออนุมัติยุบ
เลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๒๙๗ ซึงเป็นอัตราทีว่างลง เนืองจากการเกษียณอายุ
ราชการของ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ป ระจั น มณีนิล เป็นอัตราพนั กงานมหาวิท ยาลั ย ประเภทเงินงบประมาณแผ่ นดิ น
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน ๑ อัตรา สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยก่าหนดคุณสมบัติเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาสังคมวิทยา เน้นด้านอาชญวิทยาและการบริหารยุติธรรม หรือสาขาวิชาอืนทีเกียวข้อง เพือรับผิดชอบสอน
วิช าโทบริ ห ารงานยุ ติธ รรมและการพั ฒ นาวิช าในหลั กสู ตรการพั ฒ นาสั งคมและวิช าศึกษาทัวไป และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล(ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที ๑๘/๒๕๕๙ เมือวันที ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติให้คณะศิลปศาสตร์
วิเคราะห์อัตราก่าลังว่ามีเพียงพอแล้วหรือไม่ หากเพียงพอแล้วให้น่าอัตราก่าลังมาไว้ทีส่วนกลาง หากยังไม่พอให้ยุบเลิก
และเปิดสอบคัดเลือก
ต่อมาคณะศิลปศาสตร์ได้เสนอ ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ และ ก.บ.บ. ได้มีมติมอบคณะศิลปศาสตร์ทบทวนความจ่าเป็นของสาขาวิชาอืน โดยพิจารณาจากจ่า นวน อาจารย์
ต่อจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ทีต่ากว่าเกณฑ์ จ่านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีมีคุณวุฒิตรง ในสาขาวิชาทีเปิด
สอนในแต่ละหลักสูตร และมีความจ่าเป็นเร่งด่วน
คณะศิลปศาสตร์พิจารณาแล้ว จากผลการวิเคราะห์อัตราก่าลังสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์
จากค่า FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสาร มีสัดส่วน จ่า นวนนักศึกษา : จ่านวนอาจารย์
เท่า กับ ๑ : ๒๙.๓๓ หรื อเท่า กับ ๑ : ๓๐ ซึงเกิน เกณฑ์ม าตรฐานที ส่ า นักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาก่า หนด
นอกจากนี้ จากการค่านวณยัง พบว่า จ่านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทีเหมาะสมส่าหรับหลักสูตรภาษาญีปุ่นและการ
สือสาร คือ ๙ คน ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสารมีอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เมือพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา
๒๕๕๘ พบว่า หลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสารได้ค่าคะแนนในส่วนของคุณภาพอาจารย์ อยู่ในระดับต่า เนืองจาก
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่มีผู้ใดมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต่าแหน่งทางวิชาการ อันสืบเนืองมาจากจ่านวนอาจารย์
ในหลักสูตรทีไม่เพียงพอ ท่าให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรไม่สามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ เมือพิจารณาจากค่า
FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า จ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาส่งผลกระทบต่อแผนอัตราก่าลัง แผนการขอต่าแหน่งทาง
วิชาการ แผนลาศึกษาต่อและเพิมพูน
เพือให้ การบริ ห ารจัดการภายในหลั กสู ตรเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและเพือให้ ห ลั กสู ตรมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีค่าคะแนนในส่วนของคุณภาพอาจารย์เพิมขึ้น
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้
ตัดโอนกรอบต่าแหน่งเลขที ๒๙๗ (อัตราเดิม ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล ) จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ให้แก่
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก (หลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสาร)

-๖ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที ดังต่อไปนี้….
(๒) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบกรอบอั ตราก่ าลั ง มาตรฐานก่ า หนดต่า แหน่ง ระบบการจ้า ง อัต รา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิมเงินเดือน การพัฒนา การ
เปลียนและโอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย….”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ต่าแหน่งทีจะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงินและเป็นไปตามแผนกรอบ
อัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้
(๑) กรณียุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ. ....”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๙/๔๖๗๙ ลงวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรือง ขออนุมัติยุบ
เลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๒๙๗ (อัตราเดิมรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล)
๒. ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก่าลังหลักสูตรภาษาญีปุ่นพิจารณาจากค่า FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓. ข้อมูลอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสาร
๔. ภาระงานสอนอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕. แผนการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสาร
๖. จ่านวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสารทีเปิดสอนในปี
การศึกษา ๒๕๕๙
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาอนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๒๙๗ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต่าแหน่ง
อาจารย์ และตัดโอนไปสังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก (หลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสาร)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๓.๔ การเทียบระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามทีกองการ
เจ้าหน้าที เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

-๗เพือทราบมติ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การเทียบระดับต่าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบั บที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึงก่าหนดให้ข้าราชการซึงด่ารงต่าแหน่งระดับ ๘ หรือ ๘ ว (ระดับต่าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ) หรือต่าแหน่งทีเทียบเท่าซึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ่าต่าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจ่าต่าแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐.-บาท เหมือนกับข้าราชการประเภทอืน
ในส่ ว นของมหาวิ ทยาลั ย มี ผู้ ด่ ารงต่ าแหน่ งระดั บช่ า นาญการพิ เ ศษ ที จะได้ รั บค่ า ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนทีอัตราเงินเดือนถึงขั้นต่าระดับช่านาญการพิเศษ (๒๑,๐๘๐.-บาท) ซึงคงเหลือจ่านวน ๓ ราย และ
ทั้ง ๓ ราย ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วตามค่าสังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ๑๐๔๙/๒๕๖๐ ลง
วันที ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
ลาดับ

๑

๒

๓

ชื่อ-สกุล
สานักงานอธิการบดี
กองคลัง
นางพยอม บุญมัน
สานักวิทยบริการ
ฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
นายชาญชัย บุญคุ้ม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ

เลขที่
ตาแหน่ง

อัตรา
ค่าตอบแทน
(บาท)

ตั้งแต่วันที่

นักวิชาการเงินและบัญชี
ช่านาญการพิเศษ

๒๑๑

๓,๕๐๐.-

๑ เมษายน ๒๕๕๔

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ช่านาญการพิเศษ

๖๐

๓,๕๐๐.-

๑ เมษายน ๒๕๕๕

นักวิทยาศาสตร์
ช่านาญการพิเศษ

๑๘๔

๓,๕๐๐.-

๑ เมษายน ๒๕๕๕

ตาแหน่ง/ระดับ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
“ข้อ ๖ ให้ข้าราชการผู้ด่ารงต่าแหน่งระดับ ๘ และ ๘ ว หรือเทียบเท่า ซึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ่า
ต่าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ่าต่าแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ
๓,๕๐๐ บาท”
๒. กฎ ก.พ.อ.ว่ า ด้ ว ยการก่ า หนดบั ญ ชี เ งิ น เดื อ นขั้ นต่ า ขั้ น สู ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- อัตราเงินเดือนขั้นต่าระดับช่านาญการพิเศษ “๒๑,๐๘๐.-บาท”

-๘๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๒ ลงวันที ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ก่าหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
“กรณีทีอยู่ ร ะหว่างการลาศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือถูกสั งพักราชการก็ให้ เบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนได้เฉพาะในช่ว งระหว่างเวลาทีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างการลาหรือระหว่างถูกสั งพักราชการ
เท่านั้น”
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๔ มีนาคม๒๕๖๐ มี
มติรับทราบ
ประเด็นทีเ่ สนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรณีที่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน
รองอธิ การบดี ฝ่า ยบริ หารงานบุค คลและวิเ ทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติให้คณะ ส่านักและ
หน่ วยงานต่าง ๆ ด่าเนิน การทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการรอบครึงปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี
บุคลากรทีปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน เช่น บุคลากรทีกลับจากลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม ลาปฏิบัติการวิจัย ลาเพิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ลาคลอด ลาป่วย/ลากิจเกิน ๒๓ วัน และกรณีทีบุคลากรบรรจุและแต่งตั้งใหม่ นั้น
ในการนี้ คณะ ส่านักต่าง ๆ ได้ด่าเนินการทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึงปี
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของบุคลากรกรณีทีปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือนเรียบร้อยแล้ว ซึงประกอบด้วยคณะ
วิทยาศาสตร์ จ่านวน ๒ ราย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ่านวน ๑ ราย และคณะบริหารศาสตร์ จ่านวน
๒ ราย จึงขอรายงานผลการทบทวนการประเมินฯ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

๑
๒

คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวอ้อฤทัย ใจบุญ
นายวสันต์ หล้าสร้อย

๓
๔
๕

ตาแหน่ง
อาจารย์
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
อาจารย์
นายสง่า ทับทิมหิน
คณะบริหารศาสตร์
นางสาวเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง อาจารย์
อาจารย์
นางสาวจิรภา โสภณ

ระดับผลการประเมินเดิม

ระดับผลการประเมินที่คณะ/สานัก
ทบทวนใหม่

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

พอใช้
ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง

ดี

-

พอใช้
ต้องปรับปรุง

-๙ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบการทบทวนผลการประเมินปฏิบัติราชการของ
บุคลากรกรณีทีมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน รอบครึงปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที
ได้น่าเสนออธิการบดีเพือเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วยคณะ
ศิลปศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือรับโอนข้าราชการพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัย ของรัฐ ต่าแหน่งอาจารย์
สาขาภาษาอังกฤษ (ทดแทนอัตราว่างมีเงิน ต่าแหน่งเลขที ๒๘๙ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ตั้งแต่วันที ๓
ตุลาคม ๒๕๕๙) ตั้งแต่วันที ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคัดเลือกในวันที ๒๗ ธันวาคม
๒๕๕๙ ปรากฏว่ า ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กคื อ นายสุ ร ศั ก ดิ์ ค่ า คง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต่ า แหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
กองการเจ้าหน้าที ได้ด่าเนินการขอรับโอนบุคคลดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีให้
โอนบุคคลดังกล่าวมารับราชการทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยได้
ด่าเนิ น การรั บ โอนบุ คคลดังกล่ าวแล้ ว ตั้งแต่วันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามค่าสั งมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ที ๑๔๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้มารายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเมือวันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๓๒ การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระท่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระท่าได้เมือผู้มีอ่านาจตามมาตรา ๒๘ ทั้งสองฝ่ายยินยอมใน
การโอนและเจ้าตัวสมัครใจ
๒. หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗ ลงวันที ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๑
ข้อ ๑ การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด่าเนินการรับโอนได้เฉพาะกรณีต่าแหน่งที
ว่างลงโดยเหตุอืน (มิใช่กรณีเกษียณอายุราชการ)
(๑) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด่าเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษามาแต่งตั้ง
ให้ด่ารงต่าแหน่งในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนในอันดับและขั้นเงินเดือนทีไม่สูงกว่าเดิม แต่ในกรณีผู้สอบแข่งขัน

-๑๐หรือคัดเลือกได้ ให้ได้รับในอันดับและขั้นเงินเดือนในต่าแหน่งทีสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ เว้นแต่ผู้นั้นได้รั บเงินเดือนสูง
กว่าขั้นต่าของต่าแหน่งทีสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ จะให้ได้รับในขั้นทีเทียบได้ตรงหรือใกล้เคียงกับขั้นเงินเดือนทีได้รับอยู่
เดิม แต่ไม่เกินขั้นสูงสุดของต่าแหน่งทีสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ ก็ได้
เอกสารประกอบการประชุม
- ค่าสังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบผลการรับโอนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี และผู้อานวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕...
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามมติที
ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ (ลั บ) เมือวันเสาร์ที ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทีประชุมมีมติให้
มหาวิทยาลั ยไปพิจารณาเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘.๖ เกียวกับการเสนอจ่านวนรายชือผู้ทีมีความเหมาะสมเพือให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดี เพือมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไป นั้น
กองการเจ้ าหน้ าที จึงได้ยกร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕... โดยเพิมเติมข้อความ “เว้นแต่คณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชือทีมีความเหมาะสมมีเพียงหนึงราย ก็ให้เสนอชือเท่าทีมี ” ท้ายข้อ ๘.๖ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลั กเกณฑ์แ ละวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ๔.๓ ดังนี้
“๘.๖ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือด่ารงต่าแหน่ง
คณบดี โดยค่านึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการด่ารงต่าแหน่งเป็นส่าคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และการท่างาน ชือเสียงทางสั งคม วิธีการด่าเนินงานและเป้าหมายในการท่างานที
น่าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอืน ตามทีคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา แล้ว
ใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมกับข้อก่าหนดในข้อ ๘.๑ จ่านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชือ พร้อมประวัติ ผลงาน และ
เหตุผลประกอบการพิจารณาเพือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการ
เสนอชื่อที่มีความเหมาะสมมีเพียงหนึ่งราย ก็ให้เสนอชื่อเท่าที่มี”

-๑๑รายละเอียดการแก้ไขข้อ ๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
เดิม
๘.๖ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที
ได้รับการเสนอชือเพือด่ารงต่าแหน่งคณบดี โดยค่านึงถึง
ภาระงานของคณะในช่วงวาระการด่ารงต่าแหน่งเป็น
ส่าคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และการท่างาน ชือเสียงทาง
สังคม วิธีการด่าเนินงานและเป้าหมายในการท่างานที
น่าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอืน
ตามทีคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการ
พิจารณา แล้วใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมกับ
ข้อก่าหนดในข้อ ๘.๑ จ่านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชือ พร้อม
ประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพือ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

แก้ไขเป็น
๘.๖ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที
ได้รับการเสนอชือเพือด่ารงต่าแหน่งคณบดี โดยค่านึงถึง
ภาระงานของคณะในช่วงวาระการด่ารงต่าแหน่งเป็น
ส่าคัญ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และการท่างาน ชือเสียงทาง
สังคม วิธีการด่าเนินงานและเป้าหมายในการท่างานที
น่าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอืน
ตามทีคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการ
พิจารณา แล้วใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมกับ
ข้อ ๘.๑ จ่านวนไม่น้อยกว่าสองรายชือ พร้อมประวัติ
ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
แล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมมี
เพียงหนึ่งราย ก็ให้เสนอชื่อเท่าที่มี

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ๒
เพือให้การสรรหาคณบดี และผู้อ่านวยการวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ จึงเห็นควรแก้ไขเพิมเติมข้อ ๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓
“มาตรา ๓๖ วิธีการสรรหาบุคคลเพือแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี ผู้อ่านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา
และกรรมการประจ่าคณะซึงอธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ่าในคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย”
๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอ่านาจหน้าที ดังต่อไปนี้…
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) พิจารณากลันกรองข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทีออกตามความใน
พระราชบัญญัติเพือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”

-๑๒๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ่านวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ (ลับ) เมือวันเสาร์ที ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทีประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี และผู้ อ่ านวยการวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๘.๖ เกี ยวกั บการเสนอจ่ านวนรายชื อผู้ ที มี ความเหมาะสมเพื อให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งคณบดี เพือมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
๑. หนังสือที ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๓๖๙ ลงวันที ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรือง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕...
๒. (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี และ
ผู้อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕...
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้ อ่านวยการวิทยาลัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕... หากเห็ นชอบ จะ
น่าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๕.๒ การพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบครึงปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เนืองจากมีบุคลากรจ่านวน ๑ ราย อยู่ระหว่างยืนขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานต้น
สังกัด คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ซึงการด่าเนินการ
พิจารณาทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด่าเนินการพิจารณาทบทวน
เสร็จสิ้นแล้ว (ตามบันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๒๐(ลับ)/๒๑๕๗ ลงวันที ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐) กองการเจ้าหน้าที จึงขอ
รายงานข้อมูลผลการด่าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เพือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

-๑๓ระยะเวลา
วันที ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

วันที ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
วันที ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

วันที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

การดาเนินการ
คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร รับทราบ ดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓๓.๘๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน)
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๒๗ คะแนน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
รวม ๖๐.๘๐ คะแนน ผลการประเมินในระดับพอใช้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ยืนหนังสือขอทบทวนผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ตามบันทึกข้อความ ที
ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑)
คณะกรรมการเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้
ด่าเนินการประชุมเพือพิจารณาผลการขอทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์สุ รีย์ ธรรมิกบวร ซึงได้พิจารณาคะแนน
ประเมิน ดังนี้
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓๕.๓๖ คะแนน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน)
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๒๗ คะแนน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
รวม ๖๒.๓๖ คะแนน
ผลการประเมินในระดับพอใช้ (เอกสารหมายเลข ๒)
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ทราบ ตามบันทึก
ข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๐๒๐๒๑ ลงวันที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึงผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุรีย์ฯ ได้ลงนามรับทราบหนังสือแจ้งผลการทบทวนฯ ในวันที
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๓)

จากการด่าเนินการพิจารณาทบทวนประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์
ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด่าเนินการสอดคล้องตามข้อ ๑๐/๑ วรรคสองของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติร าชการของบุ ค ลากรในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาสั ง กัด มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก่าหนดว่า “การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการ
ประเมินยืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมินภายใน
เจ็ดวันนับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมิน หรือวันทีได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมินรวมทั้งหน่วยงานต้น
สังกัดด่าเนิ น การทบทวนผลการประเมิน ให้ เสร็จสิ้ นก่อนทีหน่ว ยงานจะส่ งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย
หากผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งไม่เป็นที่ยุติภายในหน่วยงาน ให้ผู้รับการประเมินยื่น
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยภายในเจ็ด
วันนับจากวันที่รับทราบผลการพิจารณาทบทวนครั้งสุดท้ายของหน่วยงาน”

-๑๔ดังนั้น จากด่าเนินการพิจารณาทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะพยาบาลศาสตร์
และกฎหมายทีเกียวข้องดังข้างต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร ได้รับทราบผลการพิจารณาทบทวนฯ เมือวันที ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐ ซึงบุ คคลดั งกล่ าวไม่ได้ยื นหนั งสื อเพื อโต้ แย้ งผลการประเมิ นต่ อมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี แต่ อย่างใด
กอปรกับระยะเวลาในการด่าเนินการโต้แย้งต่อมหาวิทยาลัยได้ครบก่าหนดแล้ว คือต้องโต้แย้งภายในเจ็ดวันนับจากวันที่
รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาทบทวนครั้ ง สุ ด ท้ า ยของหน่ ว ยงาน (ภายในวั น ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐) จึ ง ถื อ ว่ า
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สุ รี ย์ ธรรมิ กบวร ได้ เ ห็ น ด้ วยกั บผลการทบทวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของคณะ
พยาบาลศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที จึงเสนอการพิจารณากลันกรองผลการปฏิบัติราชการ รอบครึงปีแรก วันที ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร เพิมเติม
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก่าหนดภาระงานของผู้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๑.๒)
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ บันทึกข้อความ ที ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ ลงวันที ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
เอกสารหมายเลข ๒ ข้อมูลการพิจารณาผลการทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
เอกสารหมายเลข ๓ บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๐๒๐๒๑ ลงวันที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณากลันกรองผลการปฏิบัติราชการ รอบครึงปี
แรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์
ธรรมิกบวร เพิมเติม
มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่หน่วยงานเสนอ

-๑๕๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามทีนางสาวณัฏฐพร แก้วจันดี
พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทเงินรายได้) ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ เลขทีต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัด
ส่านักงานเลขานุการ ได้ถึงแก่กรรม เมือวันที ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะเน้นภารกิจด้านการเรียนการสอนเป็นส่าคัญ
ดังนั้น งานวิชาการของคณะถือเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลือนระบบการศึกษา ซึงงานวิชาการจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่
ระบบงานรับเข้าจนถึงสิ้นสุดการศึกษา หากพิจารณาตามภาระงานทีได้รับมอบหมาย จึงมีความจ่าเป็นอย่างยิงทีจะต้องมี
บุคลากรสายสนับสนุนต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา ในการด่าเนินภารกิจทีส่าคัญดังกล่าว
คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะ ในการประชุมครั้งที
๖/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเห็นชอบให้เปลียนชือต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เลขทีต่าแหน่ง ๕๓๖
สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากเดิม ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๒๘,๔๐๐ บาท
เป็น ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๙,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เพือด่าเนินเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที ดังต่อไปนี้ ….
(๒) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบกรอบอั ตราก่ าลั ง มาตรฐานก่ า หนดต่า แหน่ง ระบบการจ้า ง อัต รา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิมเงินเดือน การพัฒนา การ
เปลียนและโอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ….”
๒. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี เรื่ อง หลัก เกณฑ์วิ ธี การและเงื่ อนไขการเปลี่ ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเปลียนประเภทต่าแหน่ง การเปลียนชือต่าแหน่ง การเปลียนระดับ ต่าแหน่ง
(๑) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน เพือรับโอน หรือย้าย หรือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรกลับเข้ารับ ราชการตาม
มาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไข
เพิมเติ ม และความในข้อ ๔๐ ในข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานีว่ าด้ว ยการ บริห ารงานบุ คคลส่ า หรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เปลียนระดับต่าแหน่งได้ไม่สูงกว่าระดับ ต่าแหน่งสูงสุดของแต่ละประเภทต่า แหน่งและสาย
งานตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง”
“ข้อ ๖ วิธีการเปลียนประเภทต่าแหน่ง เปลียนชือต่าแหน่ง เปลียนระดับต่าแหน่ง
(๑) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดท่าข้อมูลตามแบบรายการ ๑ ทีแนบท้าย ประกาศนี้
และเสนอต่อ ก.บ.บ. เพือพิจารณา”

-๑๖“ข้อ ๑๐ วั น ที ได้รั บ อนุ มัติ การเปลี ยนประเภทต่ า แหน่ ง การเปลี ยนชือต่า แหน่ ง การเปลี ยน ระดั บ
ต่าแหน่ง และการตัดโอนต่าแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที ก.บ.บ. อนุมัต”ิ
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี การและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรื อ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ต่าแหน่งทีจะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผนกรอบ
อัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้
(๑) กรณียุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
(๒) กรณีขออนุมัติเปลียนแปลงเงือนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
(๓) กรณี ต่ า แหน่ ง ว่า งมี เ งิ น เนื องจากการลาออกของพนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ สนอขออนุ มั ติ ต่ อ
อธิการบดี”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๗๐๐ ลงวันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรือง
ขออนุมัติเปลียนต่าแหน่งว่างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และเปิดสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. แบบรายการขอเปลียนประเภทต่าแหน่ง เปลียนชือต่าแหน่ง กรณี ต่าแหน่งว่างมีเงิน
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติการเปลียนชือต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เลขทีต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัดส่านักงาน
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม “ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ” เป็นตาแหน่ง “นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ”
๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรวิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงานวิชาการทั้งหมด และภาระงานของนักวิชาการศึกษา
ทุกต่าแหน่ง รวมถึงต่าแหน่งทีขอก่าหนดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ควรวิเคราะห์ภาระงานของต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปทุกต่าแหน่ง รวมถึงต่าแหน่ง
ทีขอปรับเป็นลูกจ้างชัวคราวเพิมเติม
มติที่ประชุม
มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แ ล ะ น า เ ส น อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป
๕.๔ เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ

-๑๗และทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะ
หรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ.
๒๕๕๗ ได้ก่าหนด ดังนี้
๑. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีปฏิบัติ
ก่าหนดให้ส่วนราชการภายในต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน
๒. ความรู้ความสามารถและทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงาน ก่าหนดให้มีคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบ ซึงตามข้อ ๓ แห่ ง ประกาศมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี เรืองหลั กเกณฑ์ วิธี การและเงือนไขในการประเมิ น
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ทัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี (ฉบับที ๒) พ.ศ.
๒๕๕๗
๓. องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ตามข้อ ๒ ก่าหนดดังนี้
๑) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีทีควบคุมดูแลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นประธาน
๒) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
๓) ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔) บุคลากรกองการเจ้าหน้าที เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้มีวาระการด่ารงต่าแหน่งคราวละ ๒ ปี
๔. อ่านาจหน้าทีของคณะกรรมการจัดการทดสอบฯ ตามข้อ ๓ ก่าหนดดังนี้
๑) ก่าหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ และ
ทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงาน ส่าหรับต่าแหน่งประเภททัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะและประเภท
ผู้บริหาร
๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือด่าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะทีจ่าเป็น
ในการปฏิบัติงาน ตามหัวข้อและระดับทีมหาวิทยาลัยก่าหนด
๓) พิจารณารับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะทีจ่าเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามทีคณะอนุกรรมการรายงานผล
๕. ผลการประเมินและผลการทดสอบ น่าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในเรืองต่างๆ ได้ไม่เกิน ๒ ปี
๖. การก่าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับ
บุคลากร
เพือประโยชน์ในการน่าไปเชือมโยงกับระบบอืนของการบริหารงานบุคคลในเรืองต่างๆ เช่น
การวางแผนก่ า ลั ง คน การสรรหาและการคั ด เลื อ ก การบริ ห ารเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน การพั ฒ นาและเพิ มพู น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น การโอน ย้าย และการ
หมุนเวียนงาน และอืนๆ ที ก.บ.บ.ก่าหนด
การดาเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่
๑. แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ และทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ต่าแหน่งประเภททัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร เพือด่าเนินการจัดทดสอบฯ ใน
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (อ้างถึงค่าสังที ๖๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึงครบก่าหนด ๒ ปี เมือวันที ๗ เมษายน
๒๕๕๙) ซึงได้ด่าเนินการตามองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

-๑๘องค์ประกอบการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน :
๑) ความรู้ความสามารถทีจ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงาน
๒) ความรู้เรืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
๓) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๔) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๕) ทักษะการค่านวณ
๖) ทักษะการจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ :
ส่าหรับต่าแหน่งประเภททัวไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชียวชาญเฉพาะ
สมรรถนะทางการบริหาร : ส่าหรับต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ทั้ง นี้ ตามระดั บ ความคาดหวั งที มหาวิ ท ยาลั ย ก่ า หนดของแต่ ล ะ
ประเภทและระดับต่าแหน่ง

วิธีการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบ
ก่าหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาใน
การจัดการทดสอบ ทั้งนี้ แต่งตั้งให้
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เป็น
ผู้ด่าเนินการทดสอบ

ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา

๒. คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที ๑/๒๕๖๐ เมือวันที
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที
จ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งทีจะประเมิน ให้ดำเนินกำรตำมที่มหำวิทยำลัยเคยได้ดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ โดยให้มีคณะกรรมกำร
จัดกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่กำหนดรูปแบบ วิธีกำรและเป็น
ผู้พิจำรณำทบทวนในกำรจัดกำรทดสอบเพื่อให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพือให้เป็นไปตามทีก่าหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที ส่านักงานอธิการบดี จึง
ขอเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาเสนอผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จ่านวน ๒ คน
เพือแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานของต่าแหน่ง
ประเภททัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร
๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรืองการก่าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษาทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ประกาศมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรืองหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ทัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคล
ให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙

-๑๙เอกสารประกอบการประชุม
๑. ส่าเนาค่าสังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที ๖๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรือง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ และทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานของต่าแหน่งประเภททัวไป ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานส่าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ทัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๕๖
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาเสนอชือกรรมการบริหารงานบุคคล
จ่านวน ๒ คน เพือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทีจ่าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ต่าแหน่งประเภททัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจัดการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือ
วิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร จานวน ๒ คน ดังนี้
๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒. ประธานสภาอาจารย์
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ แนวทางการประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งสูงขึ้น
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ด้วยการ
ก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. และ
ออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรือง มาตรฐานการก่ า หนดระดั บต่ า แหน่ งและการแต่ งตั้ ง ข้า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่าหนดสาระส่าคัญทีเกียวข้อง ดังนี้
๑.๑ การก่าหนดระดับต่าแหน่ง เป็นไปตามหลักประเมินค่างาน และการแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ด่ารงต่าแหน่งในระดับสูงขึ้นเป็นไปตามหลักประเมินสมรรถนะ
๑.๒ การก่าหนดระดับต่าแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของต่าแหน่งและแผนพัฒนาก่าลังคน
ทีสภาสถาบันอุดมศึกษาก่าหนด
๑.๓ การก่าหนดระดับต่าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต่าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าทีและความรับผิดชอบ
คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต่าแหน่งเพิมขึ้นหรือเปลียนแปลงในสาระส่าคัญถึงขนาดทีจะต้องก่าหนดต่าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น โดยต้องด่าเนินการอย่างโปร่งใส

-๒๐๑.๔ การแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต่าแหน่งทีได้ประเมินค่างานแล้ว
๑.๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จ่านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต่าแหน่งทีเสนอขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ และ
หัวหน้าหน่วยงานทีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ
๑.๖ หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามที ก.พ.อ. ก่าหนด แยกตาม ๔ องค์ประกอบ คือ
หน้าทีความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน การก่ากับตรวจสอบ และการตัดสินใจ
๒. มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก่าหนดระดับต่าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ.อ. ก่าหนด
๓. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึงมีสาระส่าคัญทีเกียวข้องดังนี้
๓.๑ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ฯ ในแต่ละส่วนราชการ ควรมี
ระดับใด จ่านวนเท่าใด ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพือวัดคุณภาพของต่าแหน่ง
ตามลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ทีต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศก่าหนด
๓.๒ กรอบอัตราก่าลั งของระดับต่าแหน่งทีสูงขึ้น ให้ก่าหนดจ่านวนเป็นสัดส่ว นเทียบกับ
จ่านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ต่าแหน่งประเภททัวไป ระดับชานาญงาน และต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ให้มีจ่านวนกรอบได้ทุกต่าแหน่ง
(๒) ต่าแหน่งประเภททัวไป ระดับชานาญงานพิเศษ และต่าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ ให้มีจ่านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า ของประเภทต่าแหน่งทีมีใน
ส่วนราชการ
กรณีทีส่วนราชการมีภาระงานทีมีความส่าคัญ และมีความจ่าเป็นต้องก่าหนดกรอบอัตราก่าลัง
ระดับช่านาญงานพิเศษ และหรือระดับช่านาญการพิเศษทีมีจ่านวนเกินกว่าร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งทีมีในส่วน
ราชการ ฯ ให้ส่วนราชการท่าการประเมินค่างาน ฯ และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลันกรองเพือขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
ดังนั้น เพือให้การด่าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด
เมือวันที ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น และในการประชุม ครั้งที
๑/๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานของต่าแหน่งและการก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น
และกองการเจ้าหน้าทีได้ก่าหนดระยะเวลาการด่าเนินงาน ดังนี้

-๒๑ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ระยะเวลา
๑. กองการเจ้าหน้าที จัดท่าประมวลภาระหน้าทีความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงาน
พ.ค. ๒๕๖๐
ของต่าแหน่ งและระดับต่าแหน่ง ตามที ก.พ.อ. และมหาวิทยาลั ย
ก่าหนด (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑)
๒. กองการเจ้าหน้าที สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกต่าแหน่ง ใน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๐
การน่าประมวลภาระหน้าทีความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงาน
ของต่าแหน่ งและระดับต่าแหน่ง ตามที ก.พ.อ. และมหาวิทยาลั ย
ก่า หนดไปใช้ ใ นการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล เช่ น การจั ด ท่ า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน การประเมินค่างานเพือขอก่าหนดกรอบ
อั ต ราก่ า ลั ง ของระดั บ ต่ า แหน่ ง สู ง ขึ้ น (ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ๒) การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังใหม่ การพัฒนาบุคลากร
เป็นต้น
๓. คณะ/หน่วยงาน พิจารณาภาระงานของหน่วยงาน ภาระหน้าทีความรับผิดชอบและ
ภายในวันที
ลั ก ษณะงานที ปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรทุ ก ต าแหน่ ง ตามประมวล ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐
ภาระหน้าทีความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงานของต่าแหน่งที
ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด และให้ด่าเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีทีต่าแหน่งใดมีภาระหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที ปฏิ บั ติ ข องต่ า แห น่ ง ไม่ ต รงตามระดั บ ของต่ า แหน่ ง ให้
ผู้บังคับบัญชาท่าข้อตกลงการปฏิบัติงานเพิมเติม
(๒) กรณีทีต่าแหน่งใดมีภาระหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที ปฏิ บั ติ ข องต่ า แหน่ ง ตรงตามระดั บ ของต่ า แหน่ ง แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ปฏิบั ติ งานตามลัก ษณะงานที่ก าหนดในระดั บตาแหน่ งที่สู งขึ้ น
และผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติงานฯในระดับ
ตาแหน่งที่สูงขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชาท่า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานเพิมเติม ในส่วนของการพัฒนางาน
(๓) กรณีทีต่าแหน่งใดมีภาระหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ทีปฏิบัติของต่าแหน่ง ตรงตามระดับของต่าแหน่ง และได้มีผลการ
ปฏิบั ติ งานตามลัก ษณะงานที่ก าหนดในระดั บตาแหน่ งที่สู งขึ้ น
มาแล้ว อย่ า งน้อย ๑ ปี และคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านั ก
พิจ ารณาแล้ วเห็น ว่า ต าแหน่ งนั้น มีห น้า ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบ
คุ ณ ภาพ และความยุ่ ง ยากของงานในต าแหน่ ง เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ
เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น ให้หน่วยงานขอประเมินค่างานของต่าแหน่งเพือก่าหนด
กรอบอั ต ราก่ า ลั ง ของระดั บ ต่ า แหน่ ง สู ง ขึ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการที ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด โดยต้องแนบผลงานที่ได้
ปฏิ บั ติ ต ามลั ก ษณะงานของระดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาประเมินค่างานด้วย

-๒๒ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
๔. กองการเจ้าหน้าที ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของเอกสาร และเสนอ
อธิการบดีเพือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
๕. อธิการบดี
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินค่างาน
๖. คณะกรรมการ
ประเมินค่างาน
๗. คณะกรรมการ
ประเมินเพือ
แต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่ง
สูงขึ้น
๘. สภามหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ภายในวันที
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐

ด่าเนินการประเมินค่างานของต่าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด
กลันกรองผลการประเมินค่างานและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพือก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งทีสูงขึ้น

ภายในวันที
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐
ภายในวันที
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐

พิจ ารณาผลการประเมินค่างาน และอนุมัติ กรอบอัตราก่าลั งของ
ระดับต่าแหน่งทีสูงขึ้น
๙. กองการเจ้าหน้าที แจ้งเวียนมติสภามหาวิทยาลัย

วันที
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
ภายในวันที
๕ ต.ค. ๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้า ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยการก่าหนดระดับ
ต่าแหน่ง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด่ารงต่าแหน่งในระดับสูงขึ้น เป็นไปตามหลักประเมินค่ างาน และหลัก
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และการก่าหนดระดับต่าแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของต่าแหน่งและแผนพัฒนาก่าลังคน
ทีสภาสถาบันอุดมศึกษาก่าหนด
ข้อ ๒ การก่าหนดระดับต่าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต่าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าทีและความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานในต่าแหน่งเพิมขึ้นหรือเปลียนแปลงในสาระส่าคัญถึงขนาดทีจะต้องก่าหนดต่าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
โดยต้องด่าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงือนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น ต่ า แหน่ ง ตามที ก่ า หนดไว้ ใ นมาตรฐานการจ่ า แนกต่ า แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิมงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ่า
(๓) ไม่มีผลท่าให้อัตราก่าลังเพิมขึ้น
(๔) ต้องค่านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้่าซ้อน และความประหยัด
ข้อ ๓ การก่าหนดระดับต่าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานเพือวัด
คุ ณ ภาพของต่ า แหน่ ง ตามลั ก ษณะงาน หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพ และความยุ่ ง ยากของงาน ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทีต้องการในการปฏิบัติงาน
ฯลฯ
ฯลฯ

-๒๓ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต่าแหน่งทีสถาบันอุดมศึกษาได้ประเมิน
ค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินค่างาน
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่าเป็นส่าหรับต่าแหน่งทีจะประเมิน
(๔) ส่าหรับต่าแหน่งระดับช่านาญงาน ช่านาญงานพิเศษ ช่านาญการ ช่านาญการพิเศษ เชียวชาญ เชียวชาญ
พิเศษ จะต้องมีองค์ประกอบด้านผลงานทีแสดงความเป็นผู้ช่านาญงาน ช่านาญงานพิเศษ ช่านาญการ ช่านาญการพิเศษ
เชียวชาญ เชียวชาญพิเศษ
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒๐ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งสูงขึ้น ต่าแหน่งประเภททัวไป และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จ่านวนเท่าใด ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วน
ราชการ และประเมินค่างานเพือวัดคุณภาพของต่าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความ
ยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที
ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศก่าหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๒๑ กรอบอัตราก่าลังของระดับต่าแหน่งทีสูงขึ้นตามข้อ ๒๐ ให้ก่าหนดจ่านวนเป็นสัดส่วนเทียบกับจ่านวน
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๓) ต่าแหน่งประเภททัวไป ระดับชานาญงาน ให้มีจ่านวนกรอบได้ทุกต่าแหน่ง ส่วนระดับชานาญงานพิเศษ
ให้มีจ่านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งทีมีในส่วนราชการ
(๔) ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ให้มีจ่านวนกรอบได้ทุกต่าแหน่ง
ส่วนระดับชานาญการพิเศษ ให้มีจ่านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งทีมีในส่วนราชการ
กรณีทีส่วนราชการมีภาระงานทีมีความส่าคัญ และมีความจ่าเป็นต้องก่าหนดกรอบอัตราก่าลังระดับช่านาญ
งานพิเศษ และหรือระดับช่านาญการพิเศษทีมีจ่านวนเกินกว่าร้อยละสิบห้าของประเภทต่าแหน่งทีมีในส่วนราชการ ฯให้
ส่ ว นราชการท่ า การประเมิ น ค่ า งานตามข้ อ ๒๐ และเสนอคณะกรรมการพิจ ารณากลั นกรองเพื อขออนุ มั ติ ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๘ การก่าหนดระดับต่าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต่าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าทีและความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานในต่าแหน่งเพิมขึ้นหรือเปลียนแปลงในสาระส่าคัญถึงขนาดทีจะต้องก่าหนดต่าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
โดยต้องด่าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงือนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น ต่ า แหน่ ง ตามที ก่ า หนดไว้ ใ นมาตรฐานการจ่ า แนกต่ า แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิมงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ่า
(๓) ไม่มีผลท่าให้อัตราก่าลังเพิมขึ้น
(๔) ต้องค่านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้่าซ้อน และความประหยัด

-๒๔ข้อ ๑๐ การก่าหนดระดับต่าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานเพือวัด
คุ ณ ภาพของต่ า แหน่ ง ตามลั ก ษณะงาน หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพ และความยุ่ ง ยากของงาน ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทีต้องการในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๑ วิธีการประเมินค่างานของต่าแหน่งตามข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ทีอธิการบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต่าแหน่งทีเสนอขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น
จ่านวนหนึงคน
กรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิของต่าแหน่งทีเสนอขอก่าหนดระดับต่าแหน่งสูงขึ้น
โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความช่านาญ หรือความเชียวชาญ
ในวิชาชีพของต่าแหน่ง โดยอธิการบดีเป็นผู้เลือกจ่านวนหนึงคน
กรรมการ
(๔) ผู้อ่านวยการกองหรือหัวหน้าส่านักงานเลขานุการ โดยอธิการบดีเป็น
ผู้เลือกจ่านวนหนึงคน
กรรมการ
(๕) ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที ปฏิบัติหน้าทีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการประเมินค่างาน มีอ่านาจหน้าทีในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ตาม
ข้อ ๑๐
ข้อ ๓๓ การวิเคราะห์ค่างานเพือก่าหนดระดับต่าแหน่งใด ๆ ทีอยู่ระหว่างด่าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที
ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การวิเคราะห์ค่างานเพือก่าหนดระดับต่าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่าหนดใน
ข้อบังคับนี้
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๖๐
เมือวันที ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ตัวอย่าง ประมวลภาระหน้าทีความรับผิดชอบตามมาตรฐานภาระงานของต่าแหน่งและ
ระดับต่าแหน่งตามที ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก่าหนด
๒. หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามที ก.พ.อ. ก่าหนด ประเภททัวไป และวิชาชีพเฉพาะ/
เชียวชาญเฉพาะ
ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอทีประชุมเพือพิจารณาแนวทางการประเมินค่างานเพือก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของ
ระดับต่าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งสูงขึ้น
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ นาเสนอ

-๒๕๖.๒ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุม ครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพือพิจารณา
อนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็น
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน ๒ อัตรา คือ
๑. อัตราเลขทีต่าแหน่ง ๑๔๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อัตราเดิมราย
รองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์)
๒. อัตราเลขทีต่าแหน่ง ๑๕๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี (อัตราเดิมรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา
จางศิริกุล)
ในการนี้ ก.บ.บ. ได้มมี ติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดท่าข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิมเติม ดังนี้
๑. ข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจ่าหลักสูตรของภาควิชา
๒. ข้อมูลอาจารย์ในปัจจุบัน
๓. คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสภาวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร
ทั้งในด้านคุณสมบัติและจ่านวน
๔. ข้อมูลจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา FTES ภาพรวม/รายหลักสูตร/ภาควิชา (จัดท่า
รายละเอียดเป็นรายข้อ)
๕. ข้อมูลนักศึกษาหัวจริง
เพือให้การด่าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อม
ส่ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในภาคการศึ ก ษาที ๑/๒๕๖๐ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึง ได้ มี บั น ทึ ก ข้อ ความที ศธ
๐๕๒๙.๘/๑๗๖๒ ลงวันที ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เอกสารแนบหมายเลข ๑ เสนอข้อมูลตามทีคณะกรรมการบริหารงาน
งานบุคคลมอบหมาย เพือประกอบการพิจารณาเรืองดังกล่าวสืบเนืองต่อไป ดังนี้
๑. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักสูตรของทางภาควิชาฯ ทีต้องได้รับการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร จ่านวน
๒ สาขาคือ ใน (๑) สาขาไฟฟ้าก่าลัง (๒) สาขาไฟฟ้าสือสาร
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาทีสภาวิศวกรก่าหนด คืออาจารย์ประจ่าทีส่า เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปต่อนักศึกษาเต็มเวลาในระดับชั้นปีที ๒ ขึ้นไป ๑ ต่อ นักศึกษาไม่เกิน ๒๐ คน รายละเอียดตามหนังสือ ที
รส. ๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวัน ที ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรือง หลักเกณฑ์การค่านวณอัตราส่ว นอาจารย์ประจ่าต่อนักศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข ๒
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
(๑) ณ วันที ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที ๒ ขึ้นไป จ่านวน ๓๐๕ คน ดังนั้น ตามสัดส่วนจึงควรมีอาจารย์ประจ่า ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จ่านวน
๑๕.๒๕ คน (ปัดเศษขึ้น เป็น ๑๖ คน) รายละเอียดตามตารางแสดงจ่านวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับ ปริญญาตรี โท เอก
และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามหัวจริง เอกสารแนบหมายเลข ๓

-๒๖(๒) ณ วันที ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีอาจารย์ประจ่า
๑๕ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๗ คน พนักงานเงินงบประมาณ ๗ คน พนักงานเงินรายได้ ๑ คน จึงท่าให้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาวิศวกร และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก่าลังอยู่ในระหว่าง
ปรับปรุ ง เมือด่าเนิน การปรั บปรุงเรียบร้ อยแล้ว ต้องยืนขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรทันที
แต่หากมีจ่านวน
อาจารย์เพียง ๑๕ คน ย่อมไม่ผ่านเกณฑ์ของสภาวิศวกร ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ จึงมีความจ่าเป็นต้องใช้กรอบ
อัตราทีรองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์ เกษียณอายุราชการ ภาควิชาฯ จึงจะมีอัตราก่าลัง ๑๖ อัตรา พอดีตามเกณฑ์ของ
สภาวิ ศ วกร รายละเอี ย ดตามตารางแสดงรายชื อและคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ สั ง กั ด คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ (ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) เอกสารแนบหมายเลข ๔
๒. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ต้องมีการรับรองคุณภาพหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
(๑) เกณฑ์ ม าตรฐานเกี ยวกั บ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ่าหลักสูตร จ่านวนอย่างน้อย ๕ คน (ทั้งนี้ในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถมีชือซ้่าได้ ) รายละเอียด
ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เอกสารแนบหมายเลข ๕
(๒) ปั จ จุ บั น ภาควิ ช าฯ มี ห ลั ก สู ต รทั้ ง สิ้ น จ่ า นวน ๔ หลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ข องส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก่าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๑๓ คน ส่าหรับ ๔ หลักสูตร แต่ในปัจจุบัน
ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เพียง ๑๒ คน จึงท่าให้จ่านวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียด
ตามตารางแสดงรายชืออาจารย์และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี เอกสารแนบหมายเลข ๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะ ในการประชุมครั้งที
๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขออนุมัติด่าเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ขอยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการของรองศาสตราจารย์อุทัย สุขสิงห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา
จางศิริกุล
๒. ขอเปลียนหมวดงบประมาณการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. ขอความเห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด่าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้าง
ด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงานทีจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายใน เพือ
ทดแทนอัตราทีว่างลง ต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ คุณสมบัติ
(๑) กรณี ต่ า แหน่ ง ทดแทนรองศาสตราจารย์ อุ ทั ย สุ ข สิ ง ห์ ต้ อ งเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(๒) กรณีต่าแหน่งทดแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา จางศิริกุล ต้องเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๓) ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
(๔) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบ
การประเมินหรื อมีผลการประเมินการปฏิบั ติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีมากหรือเป็นทีประจักษ์และมีประสบการณ์สู ง
ติดต่อกัน ๓ รอบการประเมินขึ้นไป

-๒๗๓.๒ วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๓.๓ เกณฑ์การคิดคะแนน
สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
๓.๔ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ทีได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ โดยเรียงล่าดับจากผู้ที
สอบได้คะแนนสูงลงมาตามล่าดับ
๔. เมื อด่ าเนิ นการในข้ อ ๓ แล้ ว เสร็ จ ขออนุ มั ติ ด่ าเนิ นการคั ดเลื อกบุ คคลเพื อเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน ๒ อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ต่อไป
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าทีตรวจสอบข้อกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว มีความเห็นดังนี้
๑. ข้อมูล ณ วันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอัตราทีมีคนครอง ๘๐ อัตรา
อัตราว่างมีเงินเนืองจากการเกษียณอายุราชการ ๒ อัตรา ดังนั้น ภาพรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีอัตรารวม ๘๒ อัตรา
แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจ่านวนอาจารย์ทีพึงมี จ่านวน ๗๙ อัตรา
๒. การพิจารณาอนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นอ่านาจของ
ก.บ.บ. ตามข้อ ๗ (๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. การพิจารณาอนุมัติเปลียนหมวดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นอ่านาจของอธิการบดี
ตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง การเปลียนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. การก่าหนดคุณสมบัติ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ทีจะเปลียนหมวดงบประมาณ
เป็นงบประมาณแผ่นดิน ต้องเป็นไปตามข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง การเปลียนหมวดงบประมาณ
ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ
(๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ทีมีต่า แหน่งประเภทเดียวกับ
ต่าแหน่งทีว่างอยู่
(๒) ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
(๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบ
การประเมิน
ซึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่าหนดคุณสมบัติว่า “มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ใน
ระดับดีติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบการประเมิน หรือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีมากหรือเป็นที
ประจักษ์และมีประสบการณ์สูง ติดต่อกัน ๓ รอบการประเมินขึ้นไป” จึงไม่เป็นไปตาม ข้อ ๓ (๓) ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี เรื อง การเปลี ยนหมวดงบประมาณในการจ้า งพนั กงานมหาวิท ยาลั ย จากงบประมาณเงิ นรายได้ เป็ น
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗

-๒๘๕. การพิจารณาอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นอ่านาจ
ของอธิการบดี ตามข้อ ๗ (๓) ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที ดังต่อไปนี้ ….
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก่าลัง มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทน เงินเพิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิมเงินเดือน การพัฒนา การเปลียนและ
โอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย….”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ต่าแหน่งทีจะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงินและเป็นไปตามแผนกรอบ
อัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้
(๑) กรณียุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
(๒) กรณีขออนุมัติเปลียนแปลงเงือนไขการบรรจุให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
(๓) กรณีเป็น ต่าแหน่ งว่างมีเงินเนืองจากการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลั ย ให้เสนอขออนุมัติต่อ
อธิการบดี”
๓. ข้อ บังคับ มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี ว่ า ด้วยการกาหนดกรอบอั ตราก าลังของบุค ลากร พ.ศ.
๒๕๕๘
“ข้อ ๑๑ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลั ง ให้กระท่าได้เฉพาะส่ วนราชการทีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗
และทีแก้ไขเพิมเติม หรือส่วนงานภายในทีมีสถานะเทียบเท่าคณะทีจัดตั้งโยประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังตามวรรคหนึงให้ก่าหนดในระดับส่วนราชการ มิให้ก่าหนดลงไปในระดับส่วน
งานภายในของส่วนราชการ เว้นแต่ส่วนงานภายในส่วนราชการนั้นมีภารกิจพิเศษหรือภารกิจเฉพาะทีคณะกรรมการ
ก่าหนดไว้เป็นอย่างอืน
ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารกรอบอัตราก่าลังทีได้รับอนุมัติตามวรรคหนึง และมอบภาระหน้าทีและ
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับประเภทต่าแหน่งและระดับต่าแหน่ง”
“ข้อ ๑๕ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลั ง ของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย ประเภทวิช าการให้ ใช้ห ลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์ สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกียวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และตามทีองค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ
ก่าหนด”

-๒๙๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เรื่ อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้ า งพนั กงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ส่วนราชการภายในทีมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ทั้งทีเป็นอัตรา
ว่างหรือเป็นอัตราใหม่ อาจพิจารณาด่าเนินการได้ ดังนี้
(๑) สอบแข่งขันหรื อคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิมเติม หรือ
(๒) คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัยที
จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการภายในด่าเนินการคัดเลือกเป็นการภายในตามความ เหมาะสมและบริบทของ
ส่ ว นราชการภายใน โดยวิ ธี คั ดเลื อกเป็ นการภายใน เช่ น การสั มภาษณ์ การประเมิ นผล การปฏิ บั ติ งานหรื อผลงาน
เป็นต้น
ข้อ ๓ คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ทีจะเปลียนหมวดงบประมาณเป็น งบประมาณ
แผ่นดิน ตามข้อ ๒ (๒) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ทีมีต่าแหน่งประเภทเดียวกับต่าแหน่งทีว่างอยู่
(๒) ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
(๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกันอย่างน้อย ๓ รอบการประเมิน
“ข้อ ๕ ขั้นตอนการด่าเนินงาน
(๑) ส่วนราชการภายในทีมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ทั้งทีเป็น อัตราว่าง
หรือเป็นอัตราใหม่ ให้ส่วนราชการภายในเสนอขอเปลียนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย พร้อมเสนอ
วิธีการคัดเลือกทีคณะกรรมการประจ่า ส่วนราชการภายในได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วต่ออธิการบดี เพือพิจารณา
อนุมัต.ิ ...”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๘/๑๗๖๒ ลงวันที ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรือง
ขออนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการและเปลียนหมวดงบประมาณและขออนุมัติด่าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที
จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต่าแหน่งพนักงานทีจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ต่าแหน่งอาจารย์
๒. หนังสือ ที รส.๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เรือง หลักเกณฑ์การค่านวณอัตราส่วน
อาจารย์ประจ่าต่อนักศึกษา
๓. ตารางแสดงจ่านวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับ ปริญญาตรี โท เอก และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตาม
หัวจริง ข้อมูล ณ วันที ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. ตารางแสดงรายชือและคุณสมบัติอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์)
๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. ตารางแสดงรายชือและคุณสมบัติอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)
๗. ข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. ข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๙. ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐. ตารางแสดงรายชือและคุณสมบัติอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑. ตารางแสดงข้อมูลจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

-๓๐ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขทีต่าแหน่ง ๑๔๓
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอัตราเลขทีต่าแหน่ง ๑๕๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นอัตรา
พนั กงานมหาวิทยาลั ย ประเภทเงิน งบประมาณแผ่ นดิน ต่าแหน่งอาจารย์ สั งกัดสั งกัดภาควิ ช าวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ๑ อัตรา และสั งกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ๑ อัตรา เพือด่าเนินการเปลี ยนหมวดงบประมาณการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
๒. อนุมัติคงกรอบอัตราก่าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินเงินรายได้ จ่านวน ๒ อัตรา
ทีว่างลงเนืองจากการเปลียนหมวดงบประมาณการจ้าง (สังกัดสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑ อัตรา
และสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ๑ อัตรา) เพือด่าเนินการเปิดสอบคัดเลือ กบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทเงินรายได้ ต่าแหน่งอาจารย์
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๓ รายงานผลการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการบริหารวงเงินการ
เพิ มเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจ่ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ครั้ ง ที ๑ ณ วั น ที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ
๑. ผลการเพิมเงินเดือนตามทีคณะ/หน่วยงานเสนอ
๒. ให้น่าวงเงินเพิมเงินเดือนเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทัวไป รายการค่าใช้จ่าย
บุ คลากร และเงิน รายได้มหาวิทยาลั ย ทีจั ดสรรเป็นค่าใช้ จ่ายบุคลากรของส่ านักงานอธิการบดี คงเหลื อ ของคณะ/
หน่วยงานคืนให้กับมหาวิทยาลัย และน่าไปรวมกับจ่านวนเงินทีกันไว้เพือบริหารส่าหรับการเพิมเงินเดือน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารวงเงินทีกันไว้เพือบริหารส่าหรับการเพิมเงินเดือนฯ
นั้น
กองการเจ้าหน้าที ได้ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ในส่วนของวงเงินทีกันไว้
เพือบริหารส่วนกลางและวงเงินคงเหลือของคณะหน่วยงานทีคืนให้มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการด่าเนินงาน ดังนี้
๑. น่าไปใช้ส่าหรับปัดเศษสิบจ่านวนเงินเดือนทีได้รับเพิมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วย
เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทีจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
ของส่านักงานอธิการบดี ทุกคน
๒. รวบรวมรายชื อผู้ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาเพิ มเงิ น เดื อ นเพิ มเพื อเป็ น บ่ า เหน็ จ ความดี
ความชอบจากทุกคณะ/หน่วยงาน และเสนอต่ออธิการบดีเพือพิจารณา
๓. อธิการบดีพิจารณาบริหารวงเงินเพิมเงินเดือนเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

-๓๑บัดนี้ อธิการบดีได้พิจารณาบริหารวงเงินเพิมเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที จึงขอ
รายงานผลการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. เงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยทีครองต่าแหน่ง
ณ วันที ๑ มี.ค. ๒๕๖๐
จ่านวน
วงเงินบริหาร
พนักงาน
เงินเดือนรวม
๓%
มหาวิทยาลัย
(บาท)
(บาท)
(คน)
๓๘๓
๑๓,๓๑๙,๔๐๐.๓๙๙,๕๘๒.-

ผลการพิจารณาเพิมเงินเดือน
ได้เพิม
เงินเดือน
(คน)

ไม่ได้เพิม
เงินเดือน
(คน)

เงินทีใช้ในการ
เพิมเงินเดือน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

๓๓๖

๔๗

๓๗๖,๐๖๐.-

๒๓,๕๒๒.๐๐

หมายเหตุ ๑. ตารางข้างต้นรวมเงินงบประมาณแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานการให้บริการทางการแพทย์
และแผนงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ ไว้ด้วยแล้ว
๒. งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทัวไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร คงเหลือ จ่านวน ๑๙,๖๐๓ บาท
๓. พนักงานมหาวิทยาลัยทีไม่ได้เพิมเงินเดือน จ่านวน ๔๗ คน แยกเป็น ลาศึกษาต่อฯ จ่านวน ๓๙ คน
ปฏิบัติงานไม่ถึง ๔ เดือน จ่านวน ๖ คน และลาราชการเกินก่าหนด จ่านวน ๒ คน
๒. เงินรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยทีครองต่าแหน่ง
ณ วันที ๑ มี.ค. ๒๕๖๐
จ่านวน
วงเงินบริหาร
ได้เพิม
พนักงาน
เงินเดือนรวม
๓%
เงินเดือน
มหาวิทยาลัย
(บาท)
(บาท)
(คน)
(คน)
๔๗๘
๑๒,๖๐๒,๓๔๐.- ๓๗๘,๐๗๐.๒๐
๔๓๙

ผลการพิจารณาเพิมเงินเดือน
ไม่ได้เพิม
เงินเดือน
(คน)
๓๙

เงินทีใช้ใน
การเพิม
เงินเดือน
(บาท)
๓๒๘,๓๒๐.-

คงเหลือ
(บาท)
๔๙,๗๕๐.๒๐

หมายเหตุ พนักงานมหาวิทยาลัยทีไม่ได้เพิมเงินเดือน จ่านวน ๓๙ คน แยกเป็น ผลการประเมินระดับปรับปรุง จ่านวน
๒ คน ลาศึกษาต่อ จ่านวน ๒๘ คน ปฏิบัติงานไม่ถึง ๔ เดือน จ่านวน ๔ คน ลาราชการเกินก่าหนด จ่านวน ๓ คน และถูก
สังลงโทษทางวินัยทีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ จ่านวน ๒ คน
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าทีจะแจ้งผลการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล ผ่าน
ทางระบบฐานข้อมูล DMS โดยสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

-๓๒ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบผลการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๖.๔ หารือการปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและระบบการเพิ่มเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประธาน เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามทีกองการเจ้าหน้าที ได้รายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๑ ณ วันที ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือทราบ นั้น จากผลการด่าเนินการพบว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีเด่น และระบบการเพิมเงินเดือนทีให้ค่านวณการเพิมเงินเดือนจากฐานในการค่านวณทีมหาวิทยาลัย
ก่าหนด ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ฐานในการค่านวณระดับบนสูงกว่าเงินเดือนที
ได้รับจริง ท่าให้เมือคูณร้อยละการเพิมเงินเดือนจะได้จ่านวนเงินทีเพิมเงินเดือนสูงมาก
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาว่าจะปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และระบบการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรมอบให้คณะ/ส่านัก ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้มีการ
มอบหมายงานตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงทีหน่วยงานได้ตกลงไว้ตาม
มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง
๒. ควรมอบกองการเจ้าหน้าที ศึกษาระบบการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพือน่ามาพัฒนาระบบการเพิมเงินเดือนทีเหมาะสมและเป็นธรรม
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะท่างานเพือพัฒนาระบบการเพิมเงินเดือนทีเหมาะสมและเป็นธรรม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบคณะ/สานัก ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาระบบการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาระบบการเพิ่มเงินเดือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม และนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา

-๓๓๓. มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ ร่วมเป็นคณะทางานในการพัฒนาระบบการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

คณบดีคณะบริหารศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้แทนสภาอาจารย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ

๖.๕ หารือการดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการ เสนอทีประชุมเพือพิจารณาการด่าเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑. องค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบ
การสอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน เพือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ และทีแก้ไขเพิมเติม ก่าหนดองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน ดังนี้
๑. คณบดี
เป็นประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ซึงด่ารงต่าแหน่ง
ไม่ต่ากว่าต่าแหน่งทีเสนอขอ ๑ คน
เป็นอนุกรรมการ
๓. ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ทีได้รับมอบหมาย ๑ คน
เป็นอนุกรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ทีคณบดีมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการ
๕. หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
เป็นอนุกรรมการ
๖. เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล
เป็นเลขานุการ
ประเด็นปัญหา
เนืองจากอนุกรรมการตามข้อ ๓ ทีผ่านมามีเฉพาะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทน ซึงอาจ
ท่าให้การพิจารณาล่าช้าหากมีผู้ขอประเมินผลการสอนฯ หลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน และคณะอนุกรรมการตามข้อ ๔
และ ๕ บางท่านยังไม่มีต่าแหน่งทางวิชาการ หรือมีต่าแหน่งทางวิชาการแต่ต่ากว่าต่าแหน่งทีเสนอขอ
ข้อเสนอ
จึงเสนอทีประชุมพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ

-๓๔๒. ระยะเวลาการประเมินผลการสอนฯ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน เพือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที ๔) ประกาศ ณ วันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก่าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอนให้
ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน นับตั้งแต่วันทียืนเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัย
ก่าหนดต่องานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในเพือขอรับ การประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความ
จ่ า เป็ น คณะอนุ ก รรมการสามารถขอขยายระยะเวลาการประเมิ น ผลการสอนต่ อ ผู้ มี อ่ า นาจลงนามค่ า สั งแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน
ประเด็นปัญหา
คณะอนุกรรมการฯ ไม่สามารถด่าเนินการประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๔ เดือน
เนืองจากเหตุผลต่างๆ เช่น อนุกรรมการมีภารกิจมาก การขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิในบางสาขา เป็นต้น
ข้อเสนอ
จึงเสนอทีประชุมพิจารณาปรับปรุงระยะเวลาหรือหามาตรการในการป้องกันการด่าเนินการที
ล่าช้าในการประเมินผลการสอนฯ
๓. ระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที ๒๐ กันยายน
๒๕๕๖ ก่าหนดระยะเวลาในการพิจ ารณาผลงานทางวิช าการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเวลา ๔๕ วัน นับจากวันทีส่งผลงานทางวิชาการ
ประเด็นปัญหา
เนืองจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกและในบางสาขาขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงต้องรับพิจารณาผลงานจากสถาบันต่างๆ เป็นจ่านวนมาก และในการพิจารณาผลงานของต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจ่าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ซึงใช้เวลาในการพิจารณา
แตกต่างกัน จึงท่าให้ไม่สามารถส่งผลการพิจารณาได้ตามก่าหนด ๔๕ วัน
ข้อเสนอ
จึงเสนอทีประชุมพิจารณาปรับปรุงระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาจก่าหนดเป็นระดับต่าแหน่ง เช่น
ก่าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
๒. ต่าแหน่งรองศาสตราจารย์ ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
๓. ต่าแหน่งศาสตราจารย์ ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
คณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน และระยะเวลาการประเมินผลการสอนฯ
๒. คุณสมบัติของอนุกรรมการฯ ควรมีต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าต่าแหน่งทีเสนอขอ
๓. ปรับปรุงระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาจ
ก่าหนดเป็นระดับต่าแหน่ง เนืองจากระดับคุณภาพและปริมาณของผลงานมีความแตกต่างกัน

-๓๕มติที่ประชุม
มอบกองการเจ้าหน้าที่ นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัย
เลิกประชุมเวลา

๑๓.๐๐ น.

...........................................
(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรช่านาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๖/๒๕๖๐

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

