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

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย กันยาวุธ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
นางสาวสุวภัทร นักรู้กาพลพัฒน์
นายแพทย์ประวิ อาพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากุล
นายรัชชนนท์ แกะมา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

ติดภารกิจ

-๒-

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
๒. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์
๓. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที
บุคลากรชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที
บุคลากรชานาญการ กองการเจ้าหน้าที

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เสนอทีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๕/๒๕๖๐ วันจันทร์ที ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
คณะต่าง ๆ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา ดังนี้
๑. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายนิติ วรรณทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ลาศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เทียบเท่า
ปริญญาเอก) สาขาเภสัชบาบัด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว มีกาหนด ๔ ปี ตั้งแต่วันที ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ถึงวันที ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้ นายแพทย์ศุภราช
เลาหพิทั กษ์ ว ร พนั กงานมหาวิท ยาลั ย ตาแหน่ งอาจารย์ ลาศึ กษาแพทย์ ประจาบ้า น สาขาวิ ช าจั กษุ วิท ยา ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีกาหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคลทั้ง ๒ ราย ลาศึกษาตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ

-๓-

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
คณะต่าง ๆ ได้ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวนิภาพร เมืองจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ ณ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเภสัช
ศาสตร์และทุนส่วนตัว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนืองจากศึกษาครบตาม
หลักสูตรและสอบผ่านวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๒. คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติ ให้ นายสมปอง พะมุลิ ล า พนักงานมหาวิ ทยาลั ย
ตาแหน่งอาจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย
ทุนส่วนตัว และทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานตัว กลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนืองจากศึกษาครบตามหลักสูตรและสอบผ่านวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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 และอธิการบดี
พิจารณาอนุมัติให้บุคคลดังกล่าว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้ายไปปฏิบัติราชการ

ที่ส่วนราชการอื่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้ายไปปฏิบัติราชการทีส่วน
ราชการอืน จานวน ๑ ราย ดังนี้

-๔-

ที่

ชื่อ-สกุล

ประเภท/ตาแหน่ง/
ส่วนราชการ
อัตราเงินเดือน
๑ นางสาวนิตยา ประเภท วิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์
วานิกร
ตาแหน่ง
มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบลราชธานี
ตาแหน่งเลขที่ ๙๑
อัตราเงินเดือน
๔๑,๔๗๐.-บาท

ส่วนราชการที่รับโอน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

ตั้งแต่วันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ

รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เสนอที ประชุ ม เพื อทราบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ จานวน ๑ ราย
คือ นางสาวจรรยา อิน ทรหนองไผ่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ เลขทีประจา
ตาแหน่งที ๕๔๕ อัตราเงินเดือน ๓๘,๕๔๐ บาท สังกัดสาขาวิชากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร์ ขอลาออกจากการราชการ ตั้งแต่วันที ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือประกอบอาชีพอืน
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ (ลับ) เมือวันที ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๑ ราย ดังนี้

-๕-

ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นางสาววริษฎา
ศิลาอ่อน

ตาแหน่ง/สังกัด
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์

ตาแหน่ง/สาขาวิชา
ที่ได้รับแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ตั้งแต่วันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีไม่เป็นไปตามมติ ก.บ.บ.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ด้วย
คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวธัญพร บุตรแสน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก ในโครงการ Doctoral Degree in Gender Studies, Graduate School of Humanities
and Sciences Human Developmental Science ณ University of Ochanomizu ประเทศญีปุ่น ด้วยทุนรัฐบาล
ญีปุ่นและทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันที ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยยังไม่สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ความก้าวหน้าการศึกษาและเงือนไขการสาเร็จการศึกษา ดังนี้
๑.๑ ผู้ทีจะส่งวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทีสาเร็จหลักสูตรภาคทฤษฎี และสามารถทาการวิจัยและ
ค้นคว้าเพือส่งวิทยานิพนธ์ได้ ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาภาคทฤษฎีและถือว่าสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ซึงบุคคลดังกล่าวได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาภาคทฤษฎี เมือวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑.๒ ผู้ทีจะส่งวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์บทความ ๔ บทความขึ้นไป ซึงบุคคลดังกล่าวได้รับ
การตีพิมพ์บทความแล้ว ๑ บทความ และเหลือบทความทีต้องได้รับการตีพิมพ์อีก ๓ บทความ
๒. เหตุผลความจาเป็น
คณะศิล ปศาสตร์ มีความจาเป็นทีต้อ งให้ บุค คลดัง กล่ าวกลั บมาปฏิบัติง าน เนื องจากปัจจุบั น
หลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสารมีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทีกาลังปฏิบัติหน้าทีในขณะนี้ จานวน
๕ คน เท่านั้น จึงทาให้มีภาระงานสอนจานวนมากและขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน กอปรกับมีความต้องการจากหลักสูตร
อืนให้เปิดรายวิชาภาษาญีปุ่น เช่น หลักสูตรการโรงแรม และวิชาเลือกเสรี ดังนั้น เพือให้หลักสูตรภาษาญีปุ่นและการ
สือสารสามารถรองรับความต้องการเรี ยนวิชาภาษาญีปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมกา รบริหารหลักสูตร
ภาษาญีปุ่นและการสือสาร จึงมีมติเห็นชอบให้นางสาวธัญพร บุตรแสน ทาเรืองขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
โดยทียังไม่สาเร็จการศึกษาและให้ทาวิทยานิพนธ์ สอบป้องกัน และเขียนบทความให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเงือนไข
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ของ University of Ochanomizu และให้บุคคลดังกล่าวทาแผนการศึกษาเพือให้สาเร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี
ในขณะปฏิบัติหน้าทีรับผิดชอบในหลักสูตรภาษาญีปุ่นและการสือสาร และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เนื องจากการขออนุ มั ติ ร ายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ กองการเจ้าหน้าทีจึง
เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา กรณี คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติให้ นางสาวธัญพร บุตรแสน รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขออนุญาตให้ประธานหลักสูตรสาขาภาษาญีปุ่นและการสือสาร เสนอที
ประชุมเพิมเติม ดังนี้
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘
มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ทีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี ดังต่อไปนี้
สาเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้ง นี้ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ อาจารย์ ที ปรึ ก ษา เป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการยืนเรืองเพือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
- คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้นางสาวธัญพร บุตรแสน รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานได้ และให้เสนอเรืองไปยังมหาวิทยาลัย
เพือดาเนินการส่วนทีเกียวข้องต่อไป
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
บันทึกข้อความคณะศิลปศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๙/๖๑๘๒ ลงวันที ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรือง
ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา
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คณะกรรมการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ จะส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษา และไม่เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ทีต้องสาเร็จ
การศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา หรือสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
แล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ จึงไม่อาจอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติราชการได้
๒. บุคคลดังกล่าวใช้เวลาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมาแล้วเป็นระยะเวลา ๖ ปี แต่ยังไม่
สาเร็จการศึกษา มีสิทธิ์ขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยไม่ได้รับเงินเดือน ตามทีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร ดังนั้น เพือเป็นการ
เร่งรัดให้ นางสาวธัญพร บุตรแสน ทาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จเพือจะได้สาเร็จการศึกษา จึงเห็นควรพิจารณาให้ขยายเวลา
ลาศึกษาต่อได้อีกคราวละ ๖ เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี และให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ควบคุมดูแลการลาศึกษาต่อ
ของบุคลากรในคณะให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ รวบรวมเหตุผลในการขอขยายเวลาลาศึกษาต่อของบุคลากร และรายงาน ก.บ.บ. เพือ
ทราบ และให้ศึกษารายละเอียดในสัญญาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ สัญญาจ้าง ว่ากาหนดในเรืองของการลาศึกษา หรือ
ผิดสัญญาลาศึกษาไว้อย่างไรบ้าง
๓.๒ ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารอนุ ญ าตให้ ล าศึ ก ษาต่ อ และการชดใช้
ทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพือให้การศึกษาต่อเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะต้นสังกัด
มติที่ประชุม
ไม่อนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ คือ ต้องสาเร็จการศึกษา หรือ
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา หรือสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่
ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
๕.๒ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ กรณีผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
สรุปเรื่อง
๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ด้วย
กองการเจ้าหน้าที ขอหารือแนวทางการปฏิบัติเกียวกับการยืนขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น เนืองจากมีบุคลากร
สังกัดสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งความประสงค์ขอกาหนดระดับตาแหน่งระดับชานาญการ ซึง
บุคคลดังกล่ าวเป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติครบถ้ว นและผ่ านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทีจาเป็นในการ
ปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๘ แล้ว สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงขอหารือมายังกองการเจ้าหน้าที เพือขอ
ทราบแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป โดยกองการเจ้าหน้าที ได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่า ตาแหน่งทีจะแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น นั้น ต้องเป็น ตาแหน่งทีมหาวิทยาลั ยได้ประเมินค่างานและอนุมัติกรอบตาแหน่ง
(จานวนและระดับของตาแหน่ง ) ทีกาหนดให้เป็นระดับสูงขึ้นไว้แล้ว จึงจะประเมินบุคคลผู้ ทีมีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งและผ่านประเมินตามองค์ประกอบการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งได้ กอปรกับมีบุคลากรหลาย
รายทีผ่านการทดสอบในปี ๒๕๕๘ ครบถ้วนทุกด้านแล้ว แต่ยังไม่ยืนเรืองขอรับการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
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ตาแหน่งสูงขึ้น เนืองจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดาเนินการประเมินค่างานเพือขออนุมัติกรอบตาแหน่ง (จานวนและ
ระดับตาแหน่ง) ของหน่วยงานต่างๆ
ตั้งแต่วันที ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัย
ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลั ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้ดาเนินการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ซึงคณะกรรมการดังกล่าว
มีอานาจหน้าทีในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งทีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะทีจาเป็นสาหรับตาแหน่งทีจะประเมิน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือดาเนินการแทนได้ตาม
ความเหมาะสม
คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ครั้งที ๑/๒๕๖๐ เมือวันที
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที จะประเมิ น ให้ ด าเนิ น การตามที มหาวิ ท ยาลั ย เคยได้ ด าเนิ น การที ผ่ า นมา โดยให้ มี
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงาน ซึงมีอานาจหน้าทีกาหนด
รูปแบบ วิธีการและเป็นผู้พิจารณาทบทวนในการจัดการทดสอบเพือให้มีความเหมาะสมยิงขึ้น สาหรับกรณีทีขอ
หารื อแนวทางการปฏิบั ติเกี ยวกับ กรณีทีมีผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นส าหรั บ
ตาแหน่งในการปฏิบัติงานครบ ๒ ปีแล้วนั้น กองการเจ้าหน้าที นาเข้าหารือต่อทีประชุมคณะกรรมการประเมินเพือ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ งสูงขึ้น ครั้ งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา เนืองจากเป็นผู้มีอานาจกาหนดและวินิจฉัยหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื องหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื อนไขในการประเมิ น สมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเ ภททัวไป
ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที ๕/๒๕๖๐ เมื อวั น ที ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานเพือกาหนดกรอบอัตรากาลั งของระดับตาแหน่งสูงขึ้น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ตามกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึงได้แจ้ง
เวียนขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดาเนินการส่งข้อมูลการวิเคราะห์ค่างานเพือขอกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับ
ตาแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ตามหนังสือที ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๑๕๘๗ ลงวันที ๑ มิถุนายน
๒๕๖๐ เพือพิจารณาดาเนินการในส่วนทีเกียวข้องต่อไปแล้ว
ดังนั้น เพือให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม กองการเจ้าหน้าที
จึงขอหารือทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๘ ซึงเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ
หรือทางการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ได้กาหนดองค์ประกอบการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้
ซึง กรณี ป ระเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะทีจ าเป็ นส าหรับ ต าแหน่ งที จะประเมิ น ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดระดับความหวังและวิธีการประเมินตามองค์ประกอบทีกาหนด ดังนี้
๑) ความรู้ความสามารถทีจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๒) ความรู้เรืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
๓) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

-๙-

๔) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๕) ทักษะการคานวณ
๖) ทักษะการจัดการข้อมูล
๒. ปี ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดระดับทีคาดหวัง และหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และการดาเนินการที่ผ่านมา ดังนี้
๑) สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีปฏิบัติ
- กาหนดให้ส่วนราชการภายในต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน)
๒) ความรู้ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงาน
- กาหนดให้มีคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีอานาจหน้าทีกาหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และ
ทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานตามหัวข้อและระดับทีมหาวิทยาลัยกาหนด และพิจารณารับรองผลการทดสอบ
ความรู้ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานตามทีคณะอนุกรรมการรายงานผล
๓) ผลการประเมินและผลการทดสอบ นาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ได้ไม่เกิน ๒ ปี
๔) ปี ๒๕๕๘ จัดการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงาน จานวน ๓
ครัง้ และกาหนดระยะเวลาผลการทดสอบ ๒ ปี ดังนี้
: ครั้งที ๑/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
: ครั้งที ๒/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
: ครั้งที ๓/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
๓. ปี ๒๕๕๘ แนวทางการกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งทีสูงขึ้น กาหนดดังนี้
- การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งทีสูงขึ้น ควรมีระดับใด จานวนเท่าใด ต้องยึด
หลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพือวัดคุณภาพของตาแหน่งลักษณะงาน หน้าทีและ
ความรับ ผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่ งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีต้องการในการ
ปฏิบัติงาน
- ประเภททัวไป ระดับชานาญงาน และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชียวชาญเฉพาะ : ให้มีจานวน
กรอบได้ทุกตาแหน่ง
- ประเภททัวไป ระดับชานาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับ
ชานาญการพิเศษ : ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของประเภทตาแหน่งทีมีในส่วนราชการ
๔. ตั้งแต่วันที ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งสูงขึ้น ยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เป็นผลทาให้ผู้ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีผ่าน
การทดสอบในปี ๒๕๕๘ ซึงครั้งที ๑ ครบกาหนด ๒ ปีเมือวันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ /ครั้งที ๒ ครบกาหนด ๒ ปีใน
วันที ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที ๓ ครบ ๒ ปีในวันที ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่สามารถยืนเรืองขอรับการ
ประเมินเข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้นได้ ซึงมิใช่ความผิดของผู้ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
๕. ข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบครบทุกด้านแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๖๑ ราย

-๑๐-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี เรือง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการประเมินสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
ทัวไป ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๖ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนด ดังนี้
ข้อ ๔ ผลการทดสอบสามารถนาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในเรืองต่างๆ ได้ไม่เกิน ๒ ปี ....ฯลฯ...
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกหลักเกณฑ์ คาสังหรือแนวปฏิบัติที
เกียวกับการดาเนินการ ซึงไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
กรณีทีมีปัญหาเกียวกับการตีความ หรือปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเป็นผู้วินิจฉัย และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ถือเป็นทีสุด
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนด ดังนี้
ข้อ ๑๙ ...ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น”
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีอานาจหน้าที ดังนี้
(๑) พิจารณากลันกรองผลการประเมินค่างานและการกาหนดกรอบตาแหน่ง เว้นแต่กรอบ
ตาแหน่งระดับเชียวชาญพิเศษในตาแหน่งทีปรึกษา
(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งทีครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะทีจาเป็นสาหรับตาแหน่งทีจะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสาหรับตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพือดาเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
(๓) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื อประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๔) พิจารณาสรุปผลเพือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติ ดังนี้
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งทีสูงขึ้นตามข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททัวไป ระดับชานาญงาน ให้มีจานวนกรอบได้ทุกตาแหน่งฯ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการให้มีจานวนกรอบได้
ทุกตาแหน่งฯ
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
คณะกรรมการประเมินเพือแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ครั้งที ๑/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานทีครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจาเป็นสาหรับตาแหน่งทีจะประเมิน ให้ดาเนินการตามทีมหาวิทยาลัยเคยได้
ดาเนินการทีผ่านมา

-๑๑-

เอกสารประกอบการประชุม
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททัวไป
ประเภทเชียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนด
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึ งเสนอทีประชุ มคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลเพื อพิจารณาแนวปฏิบัติห รือ แนวทางการ
ดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป สาหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานในปี
๒๕๕๘ ดังนี้
๑. กรณีผู้ทีผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานในปี
๒๕๕๘ ครบถ้วนทุกด้านแล้ว ให้สามารถนาผลการทดสอบไปใช้ในการยืนขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นได้
๒. กรณีผู้ทีผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะทีจาเป็นในการปฏิบัติงานในปี
๒๕๕๘ ในด้านใดด้านหนึงแล้ว ให้สามารถนาผลการทดสอบด้านทีผ่านการทดสอบแล้วไปใช้ในการยืนขอกาหนด
ระดับตาแหน่งสูงขึ้นได้ ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบในด้านนั้นอีก
๓. ไม่อนุมัติทั้ง ๒ กรณี โดยให้ถือปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยกาหนดไว้คือ ผลการทดสอบสามารถ
นาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในเรืองต่างๆ ได้ไม่เกิน ๒ ปี
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการนาผลการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านแล้ว ไปใช้ในการยื่นขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นได้ภายใน ๑ ปี
(จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๕.๓ พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศที่ มี สั ญ ญาจ้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่ ม เติ ม ของคณะ
วิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตาม
มติทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติ
อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษเป็นอาจารย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้นางบประมาณทีคงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น ให้คงยอด
งบประมาณไว้ทีส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย/สานัก ทีมีความประสงค์จะ จ้างลูกจ้างชัวคราว
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้างเพิมเติม ให้
เสนอเรืองไปยังกองแผนงาน เพือพิจารณากลันกรอง แล้วจึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือ
พิจารณาต่อไป และในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่ านมามีการปรับแผน การจ้างลูกจ้าง
ชัวคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง ดังนี้

-๑๒-

งบประมาณที่
งบประมาณ
การปรับแผนการจ้าง
งบประมาณ
อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๑. อนุ มัติ แผนการจ้ างลูก จ้า ง ๑๑,๗๒๕,๖๐๐ ๘,๕๔๕,๑๐๐ ๓,๑๘๐,๕๐๐ เป็ น การอนุ มั ติ แ ผนการจ้ า งลู ก จ้ า ง
ชั ว ค ร า ว เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
ชั วคราว ประเภทการจ้ า งผู้ มี ค วามรู้
แผ่ น ดิ น ประเภทการจ้ า งผู้ มี
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จานวน
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
๕,๐๐๑,๘๔๐ บาท และประเภทลูกจ้าง
อา จ า ร ย์ แ ล ะ ลู กจ้ า งชา ว
ชาวต่างประเทศที มีสัญญาจ้าง จานวน
ต่างประเทศ
๓,๕๔๖,๑๔๐ บาท
๒. ปรั บ แผ น การ จ้ างของ
๑๘๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๕๐๐ คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับแผนการจ้างผู้มี
คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที ๑)
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ราย นายแพทย์ศิ ริ โ รจน์ กิ ต ติส ารพงษ์
อัตราค่าจ้าง ๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
๑๒ เดื อ น รวมงบประมาณในการจ้ า ง
๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็ น เภสั ช กรธี ร ะ
ฉกาจนโนดม อั ต ราค่ า จ้ า ง ๑๕,๐๐๐
บาท ระยะ เวลา ๑๒ เดื อ น รวม
งบประมาณในการจ้ า ง ๑๘๐,๐๐๐
บาท (ไม่กระทบงบประมาณในการจ้าง
เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ
งบประมาณ ท าให้ ง บประมาณเหลื อ
เพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท)
๓. ปรับแผนการจ้างของคณะ
๖๙๖,๔๘๐ ๒,๕๔๔,๐๒๐ คณะรัฐศาสตร์ขอรับการจัดสรร
รัฐศาสตร์ (ครั้งที ๒)
งบประมาณสาหรับการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้าง จานวน ๒
ราย รวมงบประมาณ ๖๙๖,๖๘๐ บาท
ดังนี้
๑. จ้างผู้เชียวชาญ ระดับ ๑ อัตราค่าจ้าง
๓๒,๕๑๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒
เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๓๙๐,๑๒๐ บาท
๒. จ้างผูส้ อน อัตราค่าจ้าง ๒๕,๕๓๐
บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน
รวมงบประมาณในการจ้าง ๓๐๖,๓๖๐
บาท
(ทาให้งบประมาณในภาพรวมลดลง
จานวน ๖๙๖,๔๘๐ บาท)

-๑๓-

การปรับแผนการจ้าง
๔. ปรับแผนการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้างของ
คณะบริหารศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์
(ครั้งที ๓)

งบประมาณ

งบประมาณที่
งบประมาณ
อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๖๒๓,๔๐๐ ๒,๐๐๓,๗๔๐ ๑. คณะบริหารศาสตร์ปรับแผนการจ้าง
โดย เปลียนแปลงผู้สอน (อัตราเดิม/ราย
ใหม่) จาก Mr. Aria Waskita Utama
เป็น Mr. Shuai Guo (ไม่กระทบ
งบประมาณ เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลง
ผู้สอน) อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๓๑๗,๕๒๐ บาท
๒. คณะศิลปศาสตร์ปรับแผนการจ้างโดย
ดาเนินการดังนี้
๒.๑ เปลียนแปลงผูส้ อน และขอปรับ
ลดระยะเวลาในการจ้างลง จานวน ๒
ราย ดังนี้
๑) เดิม Ms. Kumiko Mishima
เป็น Ms. Marienallen Joy M.Basilio
อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะ
เวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒) เดิม Mr.Saltustio Mateo
Sanfelipe Jr เป็น Mr. Homma
Tatsunori อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐
บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน
รวมงบประมาณในการจ้าง ๒๐๗,๘๐๐
บาท
๒.๒ ขออนุมัติงบประมาณเพิมสาหรับ
จ้างผู้สอนเพิม จานวน ๓ อัตรา
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน ดังนี้
๑) Mr. Masaki Koji อัตรา
เงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาใน
การจ้าง ๑๐ เดือน รวมงบประมาณใน
การจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒) Mr. Unju Jumpei อัตรา
เงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาใน
การจ้าง ๑๐ เดือน รวมงบประมาณใน
การจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๓) Mr. Nguyen Duy Linh
อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะ
เวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
(ทาให้งบประมาณภาพรวมลดลง
จานวน ๖๒๓,๔๐๐ บาท)

-๑๔-

การปรับแผนการจ้าง
๕. ปรับแผนการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้างของ
คณะบริหารศาสตร์ (ครั้งที ๔)

๖. ปรับแผนการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้างของ
คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที ๕)

งบประมาณ

งบประมาณที่
งบประมาณ
อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๒๙๑,๐๖๐ ๒,๐๓๐,๒๐๐ คณะบริหารศาสตร์ปรับแผนการจ้างโดย
เปลียนแปลงผูส้ อน (อัตราเดิม/รายใหม่)
จาก Miss Marilou L. Vilas เป็น Miss
Jenifer Lalrozari อัตราค่าจ้าง
๒๖,๔๖๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๑
เดือน รวม งบประมาณในการจ้าง
๒๙๑,๐๖๐ บาท (มีงบประมาณคงเหลือ
หลังจากปรับแผนแล้วจานวน ๒๖,๔๖๐
บาท และทาให้งบประมาณคงเหลือ
เพิ่มขึ้นเป็น ๒,๐๓๐,๒๐๐ บาท)
๑๔,๓๖๙
๒,๐๕๒,๙๕๑ คณะวิทยาศาสตร์ปรับแผนการจ้างโดย
เปลียนแปลงผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ
(อัตราเดิม) จาก Todd B. Marder อัตรา
๓๗,๑๒๐ บาท ระยะเวลา ๑ เดือน เป็น
Assoc Prof. Dr. Wan Mohd Khairul
Bin Wan Mohamed Zin อัตรา
ค่าจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท ระยะเวลาในการ
จ้าง ๑๒ วัน (๑๔ - ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐) รวมงบประมาณในการจ้าง
๑๔,๓๖๙ บาท (ไม่กระทบงบประมาณใน
การจ้าง เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงภายใต้
กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
เบื้องต้น ทาให้งบประมาณเหลือเพิ่ม
๒๒,๗๕๑ บาท)

งบประมาณคงเหลือ หลังการอนุมัตปิ รับแผนการจ้างของคณะวิทยาศาสตร์

๒,๐๕๒,๙๕๑

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัตปิ รับแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว เงิน
งบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภทลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศที มี สั ญ ญาจ้ า ง ต าแหน่ ง ผู้ เ ชี ยวชาญ เพิ มเติ ม ราย
Assoc Prof. Dr. Wan Mohd Khairul Bin Wan Mohamed Zin อายุ ๓๗ ปี อัตราค่าจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ วัน (๑๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) รวมงบประมาณในการจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท ซึงเป็นผู้
มีความเชียวชาญในกลุ่มสาขาโลหะอินทรีย์ อนินทรีย์เคมีสังเคราะห์ และตัวเร่งปฏิกิริยา เนืองจากคณะวิทยาศาสตร์
มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีผู้เชียวชาญในกลุ่มสาขาดังกล่าว เพือให้
ความรู้แก่นักศึกษา และเพือให้คาปรึกษาแนะนาและแลกเปลียนประสบการณ์งานทางด้านวิจัยกับอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ในสาขาเคมี และเพือสร้างโอกาสด้านการแลกเปลียนนักศึกษาต่างชาติในการทาวิจัยระยะสั้น อีกทั้ง
เพือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสถาบันในภูมิภาคอาเซียน

-๑๕-

ดังนั้น เพือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัวคราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คลเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทลูกจ้า งชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้า ง ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ราย Assoc Prof. Dr. Wan Mohd Khairul Bin Wan Mohamed Zin อายุ ๓๗ ปี อัตรา
ค่าจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ วัน (๑๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) งบประมาณ ๑๔,๓๖๙ บาท
ดังนั้น หากอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในครั้งนี้
จะทาให้เงินงบประมาณคงเหลือ จานวน ๒,๐๕๒,๙๕๑ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรือง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง
๒. หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ที กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรือง การปรับบัญชี
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรือง การจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/อธิการบดี
อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นาเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙
เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑
๒. สาเนาบันทึกข้อความ คณะวิทยาศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๑.๕/๖๓๑๒ ลงวันที ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๓. ตารางสรุปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชือเสนอเพือขอบรรจุในแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓
๔. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัวคราว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิมเติม สาหรับคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชัวคราวเงิน งบประมาณแผ่ นดิน ประเภทลู กจ้างชาวต่างประเทศทีมีสั ญญาจ้าง ตาแหน่งผู้เชียวชาญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิมเติม ของคณะวิทยาศาสตร์ ราย Assoc Prof. Dr. Wan Mohd Khairul Bin Wan
Mohamed Zin อายุ ๓๗ ปี อัตราค่าจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ วัน (๑๔ - ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐) รวมงบประมาณในการจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท

-๑๖-

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๔ พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตาม
มติทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙ เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติ
อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษเป็นอาจารย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้นางบประมาณทีคงเหลือหลังการจัดสรรในเบื้องต้น ให้คงยอด
งบประมาณไว้ทีส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย/สานัก ทีมีความประสงค์จะ จ้างลูกจ้างชัวคราว
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้างเพิมเติม ให้
เสนอเรืองไปยังกองแผนงาน เพือพิจารณากลันกรอง แล้วจึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือ
พิจารณาต่อไป และในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่ านมามีการปรับแผน การจ้างลูกจ้าง
ชัวคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้างดังนี้
งบประมาณที่
งบประมาณ
การปรับแผนการจ้าง
งบประมาณ
อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๑. อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้าง ๑๑,๗๒๕,๖๐๐ ๘,๕๔๕,๑๐๐ ๓,๑๘๐,๕๐๐ เป็นการอนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว
ชัวคราวเงินงบประมาณ
ประเภทการจ้างผูม้ ีความรู้ความสามารถ
แผ่นดิน ประเภทการจ้างผูม้ ี
พิเศษเป็นอาจารย์ จานวน ๕,๐๐๑,๘๔๐
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
บาท และประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ
อาจารย์ และลูกจ้างชาว
ทีมีสัญญาจ้าง จานวน ๓,๕๔๖,๑๔๐
ต่างประเทศ
บาท
๒. ปรับแผนการจ้างของ
๑๘๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๕๐๐ คณะเภสัชศาสตร์ขอปรับแผนการจ้างผู้มี
คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที ๑)
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ราย นายแพทย์ศริ ิโรจน์ กิตติสารพงษ์
อัตราค่าจ้าง ๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
๑๒ เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเภสัชกรธีระ
ฉกาจนโนดม อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐
บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๑๘๐,๐๐๐ บาท
(ไม่กระทบงบประมาณในการจ้าง
เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ
งบประมาณ ทาให้งบประมาณเหลือเพิ่ม
๖๐,๐๐๐ บาท)

-๑๗-

การปรับแผนการจ้าง
๓. ปรับแผนการจ้างของคณะ
รัฐศาสตร์ (ครั้งที ๒)

๔. ปรับแผนการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้างของ
คณะบริหารศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์
(ครั้งที ๓)

งบประมาณ

งบประมาณที่
อนุมัติ
การปรับแผน
๖๙๖,๔๘๐

๖๒๓,๔๐๐

งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ

๒,๕๔๔,๐๒๐ คณะรัฐศาสตร์ขอรับการจัดสรร
งบประมาณสาหรับการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้าง จานวน ๒ ราย
รวมงบประมาณ ๖๙๖,๖๘๐ บาท ดังนี้
๑. จ้างผู้เชียวชาญ ระดับ ๑ อัตราค่าจ้าง
๓๒,๕๑๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒
เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๓๙๐,๑๒๐ บาท
๒. จ้างผูส้ อน อัตราค่าจ้าง ๒๕,๕๓๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๓๐๖,๓๖๐ บาท
(ทาให้งบประมาณในภาพรวมลดลง
จานวน ๖๙๖,๔๘๐ บาท)
๒,๐๐๓,๗๔๐ ๑. คณะบริหารศาสตร์ปรับแผนการจ้าง
โดย เปลียนแปลงผู้สอน (อัตราเดิม/ราย
ใหม่) จาก Mr. Aria Waskita Utama
เป็น Mr. Shuai Guo (ไม่กระทบ
งบประมาณ เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลง
ผู้สอน) อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๓๑๗,๕๒๐ บาท
๒. คณะศิลปศาสตร์ปรับแผนการจ้างโดย
ดาเนินการดังนี้
๒.๑ เปลียนแปลงผูส้ อน และขอปรับ
ลดระยะเวลาในการจ้างลง จานวน ๒ ราย
ดังนี้
๑) เดิม Ms. Kumiko Mishima
เป็น Ms. Marienallen Joy M.Basilio
อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลา
ในการจ้าง ๑๐ เดือน รวมงบประมาณใน
การจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒) เดิม Mr.Saltustio Mateo
Sanfelipe Jr เป็น Mr. Homma
Tatsunori อัตราเงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท

-๑๘-

การปรับแผนการจ้าง

งบประมาณ

งบประมาณที่
อนุมัติ
การปรับแผน

๕. ปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศทีมีสัญญา
จ้างของคณะบริหารศาสตร์
(ครั้งที ๔)

๒๙๑,๐๖๐

๖. ปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศทีมีสัญญา
จ้างของคณะวิทยาศาสตร์
(ครั้งที ๕)

๑๔,๓๖๙

งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ

๒.๒ ขออนุมัติงบประมาณเพิมสาหรับจ้าง
ผู้สอนเพิม จานวน ๓ อัตรา ระยะเวลาในการ
จ้าง ๑๐ เดือน ดังนี้
๑) Mr. Masaki Koji อัตราเงินเดือน
๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๐ เดือน
รวมงบประมาณในการจ้าง ๒๐๗,๘๐๐ บาท
๒) Mr. Unju Jumpei อัตรา
เงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง
๑๐ เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๐๗,๘๐๐ บาท
๓) Mr. Nguyen Duy Linh อัตรา
เงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท ระยะเวลาในการจ้าง
๑๐ เดือน รวมงบประมาณในการจ้าง
๒๐๗,๘๐๐ บาท
(ทาให้งบประมาณภาพรวมลดลงจานวน
๖๒๓,๔๐๐ บาท)
๒,๐๓๐,๒๐๐ คณะบริหารศาสตร์ปรับแผนการจ้างโดย
เปลียนแปลงผูส้ อน (อัตราเดิม/รายใหม่) จาก
Miss Marilou L. Vilas เป็น Miss Jenifer
Lalrozari อัตราค่าจ้าง ๒๖,๔๖๐ บาท
ระยะเวลาในการจ้าง ๑๑ เดือน รวม
งบประมาณในการจ้าง ๒๙๑,๐๖๐ บาท
(มีงบประมาณคงเหลือหลังการปรับแผนแล้ว
จานวน ๒๖,๔๖๐ บาท และทาให้
งบประมาณคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจานวน
๒,๐๓๐,๒๐๐ บาท)
๒,๐๕๒,๙๕๑ คณะวิทยาศาสตร์ปรับแผนการจ้างโดย
เปลียนแปลงผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ
(อัตราเดิม) จาก Todd B. Marder อัตรา
๓๗,๑๒๐ บาท ระยะเวลา ๑ เดือน เป็น
Assoc Prof. Dr. Wan Mohd Khairul Bin
Wan Mohamed Zin อัตราค่าจ้าง
๑๔,๓๖๙ บาท ระยะเวลาในการจ้าง ๑๒ วัน
(๑๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) รวมงบประมาณ
ในการจ้าง ๑๔,๓๖๙ บาท (ไม่กระทบ
งบประมาณในการจ้าง เนื่องจากขอ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในเบื้องต้น ทาให้งบประมาณเหลือ
เพิ่ม ๒๒,๗๕๑ บาท)

-๑๙-

การปรับแผนการจ้าง
๗. ปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทการจ้างผูม้ ีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (ครั้งที ๖)

งบประมาณ

งบประมาณที่
งบประมาณ
อนุมัติ
หมายเหตุ
คงเหลือ
การปรับแผน
๑๓๒,๑๙๘ ๒,๒๕๔,๔๗๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขปรับ
แผนการจ้างโดยเปลียนแปลงผู้มคี วามรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จากแพทย์
หญิงชลลดา บุษยรัตน์ อัตรา ๓๗,๐๘๐ บาท
ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นนายแพทย์สันติ
โรจน์ศตพงศ์ อัตรา ๓๗,๐๘๐ บาท
ระยะเวลา ๓ เดือน ๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล)
รวมงบประมาณในการจ้าง ๑๓๒,๑๙๘ บาท
(ไม่กระทบงบประมาณในการจ้าง เนื่องจาก
ขอเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น ทาให้งบประมาณ
เหลือเพิ่ม ๒๐๑,๕๒๒ บาท)

งบประมาณคงเหลือหลังการอนุมัติปรับแผนการจ้าง
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๒,๒๕๔,๔๗๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติปรับแผน
การจ้างลูกจ้างชัวคราวเงิน งบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ เพิมเติม ราย
นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงศ์ อายุ ๖๓ ปี อัตราค่าจ้าง ๓๗,๐๘๐ บาท ระยะเวลา ๓ เดือน ๑๓ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๑๔ มิถุนายน–๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) รวม
งบประมาณในการจ้าง ๑๓๒,๑๙๘ บาท ซึงมีภาระงานดังนี้
๑. ภาระงานสอน มีรายวิชาดังนี้
๑.๑ ๑๙๐๑ ๓๐๔ วิชาระบบสืบพันธุ์ จานวน ๕ ชัวโมงต่อสัปดาห์
๑.๒ ๑๙๐๑ ๒๐๙ ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก จานวน ๑๖ ชัวโมงต่อสัปดาห์
๑.๓ ๑๙๐๑ ๓๐๓ ระบบปัสสาวะ จานวน ๑๐ ชัวโมงต่อสัปดาห์
๑.๔ ๑๙๐๑ ๒๕๕ หลักการทัวไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ จานวน ๑๘ ชัวโมงต่อสัปดาห์
๑.๕ ๑๙๐๑ ๓๐๒ ระบบย่อยอาหาร จานวน ๕ ชัวโมงต่อสัปดาห์
๑.๖ ๑๙๐๑ ๒๐๗ ระบบต่อมไร้ท่อ จานวน ๔ ชัวโมงต่อสัปดาห์
๒. งานวิจัย
ควบคุมและตรวจสอบการวิจัย ค้นคว้า ซึงเป็นส่วนหนึงของการศึกษาของนักศึกษาในการ
ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการชั้นสูง
๓. งานบริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าทีอืนทีเกียวข้อง เช่น โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน
๔. ภาระงานด้านอื่น ๆ
-

-๒๐-

๕. เป็นผู้มีประสบการณ์/ความรู้ความสามารถพิเศษ ดังนี้
เป็นนายแพทย์เชียวชาญพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หัวหน้า
ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙
ทั้งนี้ กองแผนงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงศ์ ทีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เสนอเพือขออนุมัติจ้าง พบว่าเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิ เ ศษเป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๒ และมี ภ าระงานสอนเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓
ดังนั้ น เพือให้ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ ายเงิน งบประมาณแผ่ นดิ น หมวดค่า จ้างชั วคราว
ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราย นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงศ์ อัตราค่าจ้าง
๓๗,๐๘๐ บาท ระยะเวลา ๓ เดือน ๑๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน–๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) รวมงบประมาณในการจ้าง ๑๓๒,๑๙๘ บาท ดังนั้น หากอนุมัติการ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ จะทาให้เงินงบประมาณ
คงเหลือจานวน ๒,๒๕๔,๔๗๓ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บทบวงมหาวิทยาลั ย ว่าด้ว ยการจ้างผู้ มีค วามรู้ความสามารถพิเศษเป็น อาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรือง การมอบ
อานาจการดาเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ค วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. หนังสือสานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๔๓ เรือง กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
สาหรับผู้มีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ
๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/อธิการบดี
อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นาเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที ๑๔/๒๕๕๙
เมือวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑

-๒๑-

๒. สาเนาบัน ทึกข้อความ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๗/
๐๐๐๕๙ ลงวันที ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๓. ตารางสรุปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชือเสนอเพือขอบรรจุในแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓
๔. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัวคราว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิมเติม ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการจ้างลูกจ้าง
ชัวคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เพิมเติม ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายนายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงศ์ อัตราค่าจ้าง
๓๗,๐๘๐ บาท ระยะเวลา ๓ เดือน ๑๓ วัน ตั้งแต่วันที ๑๔ มิถุนายน–๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันทีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) รวมงบประมาณในการจ้าง ๑๓๒,๑๙๘ บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ลับ)
๖.๑ ขอขยายระยะเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายศุภชัย ไตรไทยธีระ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
-ลับเลิกประชุมเวลา

๑๓.๐๐ น.

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

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

-๒๒-

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๗/๒๕๖๐

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

