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

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
นายฐิติเดช ลือตระกูล
รองศาสตราจารย์กลุ เชษฐ์ เพียรทอง
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายอุทัย อันพิมพ์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

กรรมการ
กรรมการ

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายรัชชนนท์ แกะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รักษาการในต่าแหน่งผูอ้ ่านวยการกองการเจ้าหน้าที
บุคลากรช่านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที

-๒-

๓. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๕. นางกาญจนา สาธร

บุคลากรช่านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที
บุคลากรช่านาญการ กองการเจ้าหน้าที
บุคลากรปฏิบัตกิ าร กองการเจ้าหน้าที

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้แจ้งเวียนประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพือก่าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้รายชือวารสารทาง
วิชาการที มีชืออยู่ในฐานข้อมู ลที เป็นที ยอมรับในระดับ ชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ก.พ.อ. และก่าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกรณีทีไม่มี
รายชืออยู่ในฐานข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี คือ ตั้งแต่วันที
๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น
มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศ เรือง รายชือวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๒) ซึ งเป็ น การก่ า หนดรายชื อวารสารทางวิ ช าการในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ชาติ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และได้พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการทีไม่มีรายชืออยู่ในฐานข้อมูลตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เพิมเติม จ่านวน ๑๓ รายชือ ดังนี้

-๓-

๑. Asian Journal of Food and Agro-Industry
๒. GMSARN International Journal
๓. International Journal of Geoinformatics
๔. Journal of Contemporary Water Research & Education
๕. Journal of Water Resource and Protection
๖. Phytopharmacology
๗. Science Journal Ubon Ratchathani University
๘. The Asian Fisheries Science Journal
๙. US-China Foreign Language
๑๐. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๑. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๓. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
บัดนี้ ได้พ้นก่าหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ส่าหรับวารสารทางวิชาการทั้ง ๑๓ รายชือ
ข้างต้นแล้ว (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) และส่านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้แจ้งเรืองการพ้นระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ดังกล่าว ตามหนังสือส่านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที ศธ ๐๕๐๙(๒).๒/ว ๑๑๐๗ ลงวันที ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓)
ทั้งนี้ ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งสามารถด่าเนินการได้ ๒ แนวทาง ดังนี้
๑. กรณีทีผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ (๑๓
รายชือ) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งสามารถเสนอผลงานนั้นเพือประกอบในการพิจารณาก่าหนด
ต่าแหน่งในภายหลังได้
๒. หากผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ (ตั้งแต่
วันที ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทีมีรายชืออยู่ในฐานข้อมูลทีเป็นทียอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับดังกล่าวเท่านั้น
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าทีได้แจ้งเวียนให้คณะต่างๆ เพือทราบแล้ว
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส่าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง รายชือวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส่าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง รายชือวารสารทางวิชาการส่าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. ส่ า เนาหนั ง สื อ ส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ที ศธ ๐๕๐๙(๒).๒/ว ๑๑๐๗
ลงวันที ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

-๔-

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ รายงานการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตาม
มติทีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที ๖/๒๕๖๐ (ลับ) เมือวันที ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้อนุมั ติแต่ง ตั้ ง บุคคลให้ด่ารงต่าแหน่ง ทางวิชาการ ดัง นั้น กองการเจ้าหน้าที จึง เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน ๗ ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นายชวลิต
ถินวงศ์พิทักษ์

ตาแหน่ง/สังกัด

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒ นายบุญส่ง
ข้าราชการพลเรือนใน
เอกพงษ์
สถาบันอุดมศึกษา
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร์
๓ นางสาวสมจินตนา ข้าราชการพลเรือนใน
ทวีพาณิชย์
สถาบันอุดมศึกษา
ต่าแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
๔ นายธีระพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
มนต์มธุรพจน์
ต่าแหน่งอาจารย์
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์
๕ นางอัจฉรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
จุฑาเกตุ
ต่าแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชาประมง
คณะเกษตรศาสตร์

ตาแหน่ง/สาขาวิชา
ที่ได้รับแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล

ตั้งแต่วันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชสวน

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาประมง

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

-๕-

ที่

ชื่อ-สกุล

๖ นายปริวรรต
สมนึก
๗ นางณัฏฐ์นรี
โสภากันต์

ตาแหน่ง/สังกัด
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่าแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต่าแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

ตาแหน่ง/สาขาวิชา
ที่ได้รับแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเทียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตั้งแต่วันที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๐

รายงานตัวกลับมา
ปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ในล่าดับที ๗ เนืองจาก นางณัฏฐ์นรี โสภากันต์ อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และแนวปฏิบัติของส่านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา ในเรืองวันทีแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ (ตามหนัง สือ ที ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๘ ลงวันที ๖ กุ ม ภาพันธ์ ๒๕๕๗) ก่ าหนดว่า “กรณีผู้ขอรับ การ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการยืนเรืองเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และต่อมาได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอืนๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หากได้รับพิจารณาว่า
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที ก.พ.อ. ก่าหนด โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงแก้ไข จะแต่งตั้งให้ด่ารง
ต่าแหน่งได้ไม่ก่อนวันทีสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรือง และก่อนวันทีได้รับอนุมัติให้ลา ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงานเพิ มเติมในระหว่างลาจะแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งได้ไม่ก่อนวันทีผู้ขอฯ กลับมา
ปฏิบัติราชการตามปกติ”
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วยคณะ
เภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา ดังนี้
๑. นายภูเ บศร์ นิล าทะวงศ์ พนั ก งานมหาวิท ยาลัย ต่าแหน่ง อาจารย์ ลาศึก ษาระดั บ
ปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิชีววิท ยา (หลัก สูตรนานาชาติ) ณ มหาวิท ยาลัยมหิดล ด้ว ยทุนส่วนตัว มีก่ าหนด ๒ ปี
ตั้งแต่วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาระดับ
ปริญ ญาเอก สาขาวิ ชาเภสัช ศาสตร์ ณ The University of Nottingham สหราชอาณาจัก ร ด้ว ยทุ น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีก่าหนด ๔ ปี ตั้งแต่วันที ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา

-๖-

ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคลทั้ง ๒ ราย ลาศึกษาตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ที ประชุม คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้ง ที ๑๒/๒๕๔๘ เมื อวันที ๑
ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติก่าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
- กรณี ข ออนุ มั ติล าศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ของพนั ก งาน เป็ น ไปตาม
หลัก เกณฑ์ และขั้นตอนที ก่ าหนด ให้ก องการเจ้าหน้าที ด่าเนินการโดยไม่ต้องน่าเสนอทีประชุม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
- กรณีขออนุมั ติล าศึก ษา ฝึก อบรม ดูง าน ปฏิบัติก ารวิจัย ของพนั ก งาน ไม่ เ ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนทีก่าหนด ให้กองการเจ้าหน้าที เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา
๒.๓ ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
คณะต่าง ๆ ได้ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. วิท ยาลัย แพทยศาสตร์แ ละการสาธารณสุ ข ขออนุมั ติใ ห้ นางลัก ษณี ย์ บุ ญ ขาว
พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง อาจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนืองจากศึกษาครบตามหลักสูตรและสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่
ระหว่างขออนุมัติส่าเร็จการศึกษา
๒. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมั ติให้ นายวุฒิศั ก ดิ์ ประชามอญ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต่าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช่านาญการพิเศษ ซึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ฟิสิก ส์ ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี ด้วยทุ นส่วนตัว รายงานตั วกลับ เข้า ปฏิบัติ ร าชการ ตั้ง แต่วันที ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนืองจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ระหว่างขออนุมัติส่าเร็จการศึกษา
๓. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาววันนิศา ดงใต้ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง
อาจารย์ ซึงได้รับ อนุมัติให้ ล าศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก สาขาวิชา Pharmaceutical Care ณ University of
Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ งาน
ตั้งแต่วันที ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนืองจากได้รับอนุมัติให้ส่าเร็จการศึกษาแล้ว

-๗-

ทั้ ง นี้ การขออนุมั ติร ายงานตั วกลับ เข้า ปฏิบั ติง านของบุ คคลดั ง กล่ าวเป็น ไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ และอธิการบดี
พิจารณาอนุมัติให้บุคคลดังกล่าว รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้ง ที ๑/๒๕๕๔ เมื อวันที ๑๘ มกราคม
๒๕๕๔ มี ม ติเ ห็นชอบให้ผู้ที ได้รับ อนุมั ติให้ล าศึก ษา สามารถรายงานตัวกลับ เข้าปฏิบัติร าชการได้เ ฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
- ส่าเร็จการศึกษา
- ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส่าเร็จการศึกษา
- สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ทีปรึกษา เป็นหลักฐานประกอบการ
ยืนเรืองเพือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย
๓. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ

รองอธิ การบดีฝ่ า ยบริ หารงานบุ คคลและวิเ ทศสัม พันธ์ เสนอที ประชุม เพื อทราบ
มหาวิ ท ยาลัย อุ บ ลราชธานี ได้ อ นุมั ติใ ห้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ยลาออกจากราชการ จ่ า นวน ๑ ราย จึง เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
วันที่อนุมัติให้ลาออก
หมายเหตุ
เงินรายได้
๑ นางสาวทัชกานต์ ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เพือประกอบธุรกิจ
โลมรัตน์
สังกัดส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
(ตามค่าสังที ๒๖๐๙/๒๕๖๐ ส่วนตัว
การศึกษา ส่านักงานอธิการบดี
ลงวันที ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐)
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๘-

๔.๖ ขอความร่วมมือการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ตามที
วาระการด่ารงต่าแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จะครบก่าหนดในวันที ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เพือด่าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ทีจะมาด่ารงต่าแหน่งในวาระต่อไป นั้น
คณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ได้ด่าเนินการ
รับสมัครเลือกตั้ง เป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จนถึงวันที ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผลปรากฏว่า
ผู้สมัครไม่ครบถ้วนตามทีกฎหมายก่าหนด คือ ต่าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์
จ่านวน ๑ ต่าแหน่ง และกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทัวไป จ่านวน ๕ ต่าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการฯ จึง ได้ขยายเวลารับ สมั คร (ครั้ง ที ๑) ถึง วันที ๔ สิง หาคม
๒๕๖๐ ผลปรากฏว่า ผู้สมัครไม่ครบถ้วนตามทีกฎหมายก่าหนด คือ กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทัวไป
จ่านวน ๕ ต่าแหน่ง ประธานคณะกรรมการฯ จึงได้ขยายเวลารับสมัคร (ครั้งที ๒) กรรมการสภาอาจารย์ประเภท
ผู้แทนทัวไป จ่านวน ๕ ต่าแหน่ง ถึงวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เพื อให้ ก ารเลือ กตั้ง กรรมการและอนุก รรมการสภาอาจารย์ เป็ น ไป ตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การเลือ กตั้ง กรรมการและอนุก รรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอความร่วมมือคณะ/วิท ยาลัย
ป ร ะ ชา สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร ห รื อ พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ใ น ต่ า แ ห น่ ง อ า จ า ร ย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในคณะ/วิทยาลัย และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และไม่ด่ารงต่าแหน่งบริหาร สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ประเภท
ผู้แทนทัวไป ณ ส่านักงานเลขานุการคณะ/วิทยาลัย ภายในวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐
รองอธิการบดี ฝ่า ยบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที ประชุมเพือพิจารณา
ตามทีได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึงมีผลบัง คับใช้ตั้งแต่วันที ๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ นั้น คณะกรรมการพิจ ารณาต่าแหน่งทางวิชาการในการประชุม ครั้ง ที ๓/๒๕๖๐ เมื อวันที ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติให้มหาวิทยาลัยก่าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามระดับต่าแหน่งที
เสนอขอ ดังนี้

-๙-

- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่าหนดระยะเวลา ๔๕ วัน
- ระดับรองศาสตราจารย์ ก่าหนดระยะเวลา ๖๐ วัน
- ระดับศาสตราจารย์ ก่าหนดระยะเวลา ๙๐ วัน
ดัง นั้ น กองการเจ้ าหน้ า ที จึ ง ขอเสนอร่า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี เรื อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุค คลให้ ด่ ารงต่า แหน่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือให้เ ป็นไปตามมติทีประชุมดังกล่าว และแก้ ไขเพิมเติม ในส่วนที ต้อง
ด่าเนินงานให้ถูกต้อง ซึงสรุปสาระส่าคัญทีต้องแก้ไขเป็นดังนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖.๑.๔ (๓) วรรคหนึง “ให้ฝ่ายเลขานุก ารส่งผลงาน
ทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
พร้ อ มแบบการประเมิ น โดยก่ า หนดระยะเวลาการ
พิจารณา ๔๕ วันนับจากวันทีส่งผลงานทางวิชาการ”

ข้อ ๖.๒.๔ (๔) “ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลงานทางวิชาการ
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ตามแบบประเมิ น โดยก่ าหนดระยะเวลาการพิจ ารณา
พร้อมการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ”
ข้อ ๖.๒.๖ “เมือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้
เสนอ ก.พ.อ. ให้ ค วามเห็ น เพื อเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเพื อน่าเสนอนายกรัฐมนตรีน่าความ
กราบบั ง คมทู ลเพื อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตั้ ง
พร้อมส่งส่าเนาค่าสังแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพือท่าหน้าทีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ แบบค่าขอ ประวัติของผู้
เสนอขอก่าหนดต่าแหน่งตามแบบฟอร์มที ก.พ.อ. ก่าหนด
พร้อมรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จ่านวน ๒ ใบ (ชุดข้าราชการ
ปกติขาว ประดับเครืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด)”

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๖.๑.๔ (๓) วรรคหนึง “ให้ฝ่ ายเลขานุก ารส่งผลงานทาง
วิชาการให้ก รรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิเ พือพิจ ารณาผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พร้อมแบบ
การประเมิ น โดยก่าหนดระยะเวลาการพิจ ารณาตามระดับ
ต่าแหน่งทีเสนอขอ คือ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาหนด
ระยะเวลา ๔๕ วั น ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ก าหนด
ระยะเวลา ๖๐ วั น และต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ก าหนด
ระยะเวลา ๙๐ วัน โดยนับจากวันทีส่งผลงานทางวิชาการ”
ข้อ ๖.๒.๔ (๔) “ให้ฝ่ายเลขานุการส่ง ผลงานทางวิชาการให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตาม
แบบประเมิ น โดยก่ าหนดระยะเวลาการพิจารณาพร้อมการ
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่ได้รับผลการประเมิน”
ข้อ ๖.๒.๖ “เมือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ
ก.พ.อ. ให้ ค วามเห็ น เพื อเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการเพือน่าเสนอนายกรัฐมนตรีน่าความกราบบังคมทูล
เพือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมส่งส่าเนาค่าสัง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือท่าหน้าทีประเมินผลงาน
ทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ
ผลการประเมิ นผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ แบบ
ค่ า ขอฯ และประวั ติ ข องผู้ เ สนอขอก่ า หนดต่ า แหน่ ง ตาม
แบบฟอร์มที ก.พ.อ. ก่าหนด พร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ่านวน
๒ ใบ (ชุดข้าราชการปกติขาว ประดับเครืองราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สูงสุด)”

รายละเอี ยดปรากฏตามร่างประกาศมหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลัก เกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

-๑๐-

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๒ ขอหารือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รองอธิการบดี ฝ่า ยบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที ประชุมเพือพิจารณา
ตามทีได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร
ค่าสอน หรือสือการสอน เพื อประกอบการพิจารณาแต่ง ตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที ๑๐
สิง หาคม ๒๕๕๐ ซึงมี ก ารก่ า หนดหลั ก เกณฑ์ ที เกี ยวข้ อ งกั บ การประเมิ น ผลการสอน และประเมิ น เอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน นั้น
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้ง
ในและนอกโรงพยาบาล ซึงในภาคปฏิบัติต้องมีสัดส่วนอาจารย์พยาบาลต่อนักศึกษาในสัดส่วน ๑ : ๘ หรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ทีสภาการพยาบาลก่าหนด ดังนั้น เพือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอหารือใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. เอกสารประกอบการสอน ในกรณีทีผู้ขอรับการประเมินมีชัวโมงการสอนรายวิชาทีมี
การฝึกปฏิบัติในห้องฝึกปฏิบัติการและรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติ กรณีดังกล่า วต้องส่งเอกสาร
ประกอบการสอนของรายวิชานั้นหรือไม่ อย่างไร
๒. แผนการสอน ผู้ขอรับการประเมินต้องส่งแผนการสอนทุกหัวข้อทุกรายวิชาทีสอนใน
ภาคการศึกษาทียืนขอรับการประเมินการสอนหรือไม่
รายละเอียดปรากฏตามส่าเนาหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๒๐/๓๒๑๒ ลง
วันที ๒๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ เรือง ขอหารือ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารพิจารณาแต่ง ตั้ง บุคคลให้ด่ารงต่าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ทั้งนี้ เนืองจากประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์หรือมีแนวปฏิบัติทีเกียวกับ
เรืองดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น กองการเจ้าหน้าทีจึงขอหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาและ
ตอบข้อหารือของคณะพยาบาลศาสตร์ใน ๒ ประเด็นข้างต้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

-๑๑-

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารง
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. ประกาศมหาวิท ยาลัยอุบ ลราชธานี เรืองหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประเมิ นผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน เพือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิมเติม
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. เอกสารประกอบการสอน ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีชั่วโมงการสอนรายวิชาที่
มีการฝึกปฏิบัติในห้องฝึกปฏิบัติการและรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติ ผู้ขอรับการประเมิน
ต้องส่งเอกสารประกอบการสอนทุกหัวข้อของทุกรายวิชาที่ทาการสอน
๒. แผนการสอน ผู้ขอรับการประเมินต้องส่งแผนการสอนทุกหัวข้อทุกรายวิชาที่สอน
๕.๓ ขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขออนุมัติ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ และขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์
รองอธิการบดี ฝ่า ยบริ หารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจ ารณา
ตามทีคณะเกษตรศาสตร์มีอัตราว่าง เนืองจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ่านวน ๒ อัตรา คือ เลขทีต่าแหน่ง ๙๖ สังกัดภาควิชา พืชสวน อัตราเดิม ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศรีประไพ ธรรมแสง และเลขทีต่าแหน่ง ๙๓ สังกัดภาควิชาพืชไร่ อัตราเดิม ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
คณะเกษตรศาสตร์จึงได้มีบันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๕๗๑๑ ลงวันที ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ขออนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๙๖ และ ๙๓ และขอ
อนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ จ่านวน ๒ อัตราเพือทดแทน
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ๕/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ โดยมีเหตุผลความจ่าเป็น ดังนี้
๑. เหตุผลความจ่าเป็นในการขออนุมัติเปิดสอบ ต่าแหน่งเลขที ๙๖ สังกัดภาควิชาพืชสวน
๑.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตร
(๑) การสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ่าเป็นต้องการผู้มีคุณวุฒิและความเชียวชาญเฉพาะทางด้านไม้ดอกไม้ประดับ ซึงไม่
สามารถให้บุคลากรทีมีอยู่สอนทดแทนได้ โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชสวน และหลัก สูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน ทีต้องอาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจทีลึกซึ้งเฉพาะด้านไม้ดอกไม้ประดับ เพือผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถแข่งขัน และสามารถประกอบวิชาชีพใน
ด้านพืชสวนทีเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

-๑๒-

(๒) จ่าเป็นต้องหาบุคลากรมาทดแทนในบทบาทอาจารย์ทีปรึกษาในหลักสูตร
วิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ วิช าเอกพืช สวน หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชสวน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน ใน
สาขาวิชาทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านไม้ดอกไม้ประดับ
(๓) การทดแทนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเดิมทีเกษียณอายุราชการ
(๔) การรองรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิ ชาเอกพืชสวน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน เพือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยค่านึงถึงวัย
แรงงานและผู้สูงอายุให้มากขึ้น
๑.๒ ด้านการวิจัย
ต้อ งการผู้มี ความรู้ความสามารถ คุณวุฒิและความเชียวชาญเฉพาะเพือมา
พัฒนางานวิจัย สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านไม้ดอกไม้ประดับ ซึงเป็นพืช
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไทย ให้เป็นทียอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถบูรณาการการวิจัย
เข้ากับการเรียนการสอนและบริการวิชาการได้ เพือยกระดับรายได้ สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กันทางสังคม
๑.๓ ด้านบริการวิชาการ
บาทบาททางด้านการเป็นทีพึงทางวิชาการ ระบบข้อมูล การจัดการในระดับ
ท้องถิน น่าองค์ความรู้ในด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสู่การปฏิบัติได้จริง เพือยกระดับรายได้ สร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๑.๔ ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
สนองพระราชด่าริในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมือง ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)
๑.๕ ด้านนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย
จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ทีได้จัดท่าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) รัฐบาลมีนโยบายในการ บูรณา
การการท่างานร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด พัฒนาภาค เมืองและพื้นทีเศรษฐกิจ ในการพัฒนาการเกษตร การแปร
รูป สินค้าเกษตร พั ฒ นาคุณภาพและเพิ มมู ล ค่า พืชเศรษฐกิ จ ปศุสัตว์ ประมง ด้วยอุตสาหกรรมแปรรูป และ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ความต้องการของตลาด
นโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพือพัฒนา
อาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการฟาร์ม ม.อุบล โครงการรากแก้ว เพือให้เกิดผลผลิตทีมีคุ ณภาพและ
ปลอดภัย และสามารถจ่าหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดของมหาวิทยาลัย สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
การเกษตรและประชาชนมีสุขภาวะทีดี
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓
๒. เหตุผลความจ่าเป็นในการขออนุมัติเปิดสอบ ต่าแหน่งเลขที ๙๓ สังกัดภาควิชาพืชไร่
๒.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตร
(๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ และพืชสวน
จ่าเป็นต้องการผู้มีคุณวุฒิและความเชียวชาญเฉพาะทาง ในรายวิชาปฐพีศาสตร์เบื้องต้นเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชา
บังคับ วิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไร่และพืชสวน อาจารย์ ทีปรึกษา

-๑๓-

รายวิชาปัญหาพิเศษ ในแผนการเรียนปกติและรายวิชาสหกิจศึกษาในแผนการเรียนสหกิจ ศึกษา ซึงรายวิชา
ดังกล่าวไม่สามารถให้บุคลากรทีมีอยู่สอนทดแทนได้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืช
ไร่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง การวางแผนการใช้ทีดินแบบยังยืน และ
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่
การจัด การเรีย นการสอนรายวิช าการวางแผนการใช้ ที ดิน เพือการพัฒ นาแบบยังยืน และอาจารย์ ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนการสอนนี้ เพือผลิตบัณฑิต ให้มี ลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถแข่งขันและสามารถประกอบวิชาชีพในด้านวิชาพืชไร่ทีเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
(๒) ความจ่า เป็นต้ องหาบุ คลากรมาทดแทนในบทบาทอาจารย์ที ปรึ ก ษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ ในสาขาวิชาทีมีความเชียวชาญเฉพาะ
(๓) การทดแทนต่าแหน่งอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเดิมทีเกษียณอายุราชการ
(๔) การรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาและการปรับปรุง
หลัก สูตรวิท ยาศาสตร์บัณฑิ ต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอก พืชไร่
ซึงเป็นการควบคุมก่ากับมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาให้เป็นทียอมรับต่อผู้ใช้บัณฑิต อันเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพือรองรับการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
๒.๒ ด้านการวิจัย
ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิและความเชียวชาญเฉพาะเพือพัฒนา
งานวิจัยและสร้างความเข้มแข้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางปฐพีศาสตร์ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึงเป็น
รากฐานส่าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิตพืชอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ตลอดจนการอนุรักษ์จัดการทรัพยากร
ดินในระบบนิเวศทางด้านการเกษตรซึงนับวันเสือมโทรมลง และสามารถบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ
๒.๓ ด้านบริการวิชาการ
การน่าองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านปฐพีศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินมาใช้ในการเกษตรของท้องถิน โดยการจัดการและแลกเปลียนเรียนรู้เพือยกระดับรายได้ สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๒.๔ ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการด้านปฐพีศาสตร์และความอุดม
สมบูรณ์ของดินในการเรียนการสอน เพือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในบริบททีเหมาะสมต่อท้องถินและภูมิภาคในลุ่ม
น้่าโขง
๒.๕ ความสอดคล้องของความต้องการอาจารย์ของหลักสูตรกับนโยบายของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย

-๑๔-

จากทิศทางแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่งชาติ ฉบับ ที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ทีได้จัดท่าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) รัฐบาลมีนโยบายในการ บูรณา
การการท่างานร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด พัฒนาภาค เมืองและพื้นทีเศรษฐกิจ ในการพัฒนาการเกษตร การแปร
รูป สินค้าเกษตร พั ฒ นาคุณภาพและเพิ มมู ล ค่า พืชเศรษฐกิ จ ปศุสัตว์ ประมง ด้วยอุตสาหกรรมแปรรูป และ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ความต้องการของตลาด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนโยบายทีตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยมีการ
จัดท่าโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพือพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ในการศึก ษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) การปฏิบัติทางการเกษตรที ดี ส่าหรับ พืช (Good
Agriculture Practice : GAP) จึงมีความจ่าเป็นอย่างยิงต้องมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินในระบบนิเวศทางด้านการเกษตร สามารถขับเคลือนงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔
ทั้งนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะเกษตรศาสตร์จะต้องมีจ่านวน
อาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ๑: ๒๐ และปัจจุบันภาควิชาพืชสวน มีจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา เต็ม
เวลา (FTES) ๑ : ๖.๖๐ และภาควิชาพืชไร่ มีจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ๑ : ๑๑.๒๒ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๕ และหมายเลข ๖ ตามลาดับ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ คคลส าหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที ดังต่อไปนี้….
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก่าลัง มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพิมเงินเดือน การพัฒนา
การเปลียนและโอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขั น
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ต่าแหน่งทีจะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตามแผน
กรอบอัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้
(๑) กรณียุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
(๒) กรณีขออนุมัติเปลียนแปลงเงือนไขการบรรจุ ให้เสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.บ.
ฯลฯ
ฯลฯ”
๓. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่า ด้วย การกาหนดอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ.
๒๕๕๘
“ข้อ ๑๕ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให้ใช้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกียวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และตามทีองค์กรวิชาชีพหรือสภา
วิชาชีพก่าหนด

-๑๕-

(๒) เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด่า รงต่าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ตามที ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยก่าหนด
(๓) เกณฑ์อืนๆ ตามทีสภามหาวิทยาลัยก่าหนด”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรือง ข้าราชการ พ้นจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุราชการ เอกสารหมายเลข ๑
๒. บันทึก ข้อความคณะเกษตรศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๕๗๑๑ ลงวันที ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรือง ขออนุมั ติ ยุบ เลิก ต่าแหน่ง ข้าราชการ และขออนุมั ติเ ปิด สอบคัดเลือกบุ คคลเข้าปฏิบัติง านเป็นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข ๒
๓. เหตุผลความจ่าเป็นในการขออนุมัติเปิดสอบ ต่าแหน่งเลขที ๙๖ สังกัดภาควิชาพืชสวน เอกสาร
หมายเลข ๓
๔. เหตุผลความจ่าเป็นในการขออนุมัติเปิดสอบ ต่าแหน่งเลขที ๙๓ สังกัดภาควิชาพืชไร่ เอกสาร
หมายเลข ๔
๕. ตารางแสดงจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
เอกสารหมายเลข ๕
๖. ตารางแสดงจ่านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
เอกสารหมายเลข ๖
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต่าแหน่งเลขที ๙๖ สังกั ด
ภาควิชาพืชสวน เงือนไขการบรรจุเ ดิม ปริญ ญาโท หรือปริญญาเอก พืชสวน เน้นด้านไม้ ดอกไม้ ป ระดับ และ
ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ โดยก่าหนดคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มี คุณ สมบัติทั วไป และไม่ มี ลัก ษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ แห่ง ข้ อบัง คับ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) คุณสมบัติเ ฉพาะต่าแหน่ง ได้รับปริญญาโทหรือเอก สาขาพืชสวน ทางด้านไม้ ดอก ไม้
ประทับ หรือสาขาอืนทีเกียวข้องจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรอง และต้องส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโททางด้านพืชสวน จากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรอง
๒. ขออนุมัติยุบเลิกต่าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๙๓ สังกัด
ภาควิชาพืชไร่ เงือนไขการบรรจุเ ดิม ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านระบบการปลูก พืชหรือพืชไร่ หรือ
พืชศาสตร์ และขออนุมัติเปลียนเงือนไขการบรรจุเป็นปริญญาโทหรือเอกสาขาปฐพีศาสตร์ และขออนุมัติเปิดสอบ
คัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ โดยก่าหนดคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มี คุณ สมบัติทั วไป และไม่ มี ลัก ษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ แห่ง ข้ อบัง คับ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง ได้รับปริญญาโทหรือเอก สาขาปฐพีศาสตร์ และต้องส่าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านปฐพีศาสตร์ หรือพืชไร่ หรือพืชศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที
ก.พ. รับรอง

-๑๖-

คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะ คือ
คณะเกษตรศาสตร์ควรวิเคราะห์ความจาเป็นของสาขาวิชาว่า ขาดแคลน หรือเป็น
สาขาเฉพาะอย่างไร และพิจารณาจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต่อจานวนอาจารย์ หากพิจารณาแล้วไม่มี
ความจาเป็นกรอบอัตรากาลังดังกล่าวให้นามาบริหารจัดการที่ส่วนกลาง
มติที่ประชุม
ให้คณะเกษตรศาสตร์ คืนกรอบอัตรากาลัง เพื่อนามาบริหารส่วนกลาง และหากคณะ
เกษตรศาสตร์ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่ า มี ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ให้ ด าเนิ นการเสนอเหตุ ผ ลความจ าเป็ นต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป
๕.๔ ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา ราย นายชาญวิทย์ มณีนิล
กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามทีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ นายชาญวิทย์ มณีนิล พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์
สังกั ดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิท ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลาศึก ษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ มีก่าหนดระยะเวลา ๓ ปี ๑ เดือน ด้วยทุนส่วนตัว และได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา ต่อมา นายชาญวิทย์
มณีนิล ได้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนืองจากสอบไม่ผ่า นเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ และเข้าศึกษาใหม่ใน
ภาคเรียนที ๑/๒๕๕๘ ในระดับเดิม สาขาเดิม มหาวิทยาลัยเดิม โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อน ซึง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณา อธิการบดีพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้
ยุติการศึกษาและบุคลคลดังกล่าวรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ตั้งแต่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการประจ่าวิท ยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุ มครั้ง ที
๖/๒๕๕๙ เมือวันที ๑ กันยายน ๒๕๕๙ มี มติให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา กรณี นายชาญวิทย์ มณีนิล ขออนุมั ติ
ลาศึกษาภายในประเทศนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิ ตย์) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต (กายวิภาคศาสตร์ ) ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๑๓๒๑ ลงวันที
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุญาต
ให้บุ คคลดังกล่ าวลาศึ กษาภายในประเทศนอกเวลาราชการ (เสาร์ -อาทิ ตย์ ) ตามหนั งสือกองการเจ้าหน้าที ที ศธ
๐๕๒๙.๒.๓/๓๐๓๖ ลงวันที ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๒
ปัจจุบันการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ นายชาญวิทย์ มณีนิล คงเหลือขั้นตอนการ
จัดท่าวิทยานิพนธ์ดังนี้
๑. สอบป้อ งกันเค้าโครงวิท ยานิพนธ์ร ะดับปริญ ญาเอก (Defense of Dissertation
Proposal)
๒. เขียนรายงานวิจัยฉบับเต็ม (Completely Manuscript)
๓. ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Publication in International Journal)
๔. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Defense of Dissertation
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๓

-๑๗-

การลาศึก ษาต่ อ ของ นายชาญวิท ย์ มณี นิล ท่ าให้วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ ฯ ได้ เ พิ ม
ศักยภาพบุคลากรและสัดส่วนของอาจารย์ทีจบปริญญาเอกเพิมขึ้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้
๑. เพือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพอาจารย์ รองรับการรับนักศึกษาแพทย์ทีเพิมขึ้น
๒. เป็นการพัฒนาอาจารย์คุณวุฒปิ ริญญาโทให้ได้คุณวุฒิปริญญาเอก เพือเป็นการเพิม
สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ่าให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. การอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลาศึกษาต่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและไม่
เป็นเหตุให้เพิมอัตราก่าลัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๔
๔. ในช่วงเวลาทีบุคคลดังกล่าวได้รับการอนุมัติลาศึกษาต่อนั้น ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ
งานแทนคือ นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา
ปัจ จุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มี อาจารย์จ่านวน ๖๖ ราย ได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ซึงหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาอีก ๑ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๗๓ ซึงตามระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๐ ก่ าหนดว่า “การให้ข้ าราชการไปศึก ษาต่ อภายในประเทศ อธิก ารบดีจ ะต้องพิจ ารณา
อัตราก่าลังที มีอ ยู่ โดยให้มีผู้ป ฏิบัติง านเพียงพอไม่ ให้เสียหายแก่ร าชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลัง เพิม โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึงน่ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
และตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๒/๒๕๔๘ เมือวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ก่าหนดว่า “กรณีการ
ขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทีก่าหนดให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพือพิจารณา”
ดัง นั้ น จึง ขอเสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลพิ จ ารณาการขออนุมั ติล าศึ ก ษา
ภายในประเทศของ ราย นายชาญวิทย์ มณีนิล สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (แบบเต็มเวลา) เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดย
ใช้ทุนส่วนตัวและขอรับเพียงเฉพาะเงินเดือนระหว่างลาศึกษาเท่านั้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒
ข้อ ๗ ก่าหนดว่า “ข้าราชการทีเคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามระเบียบนี้ หรือระเบียบอืนมาแล้ว
จะต้องเป็นผู้มีเวลาปฏิบัติราชการภายหลังจากจบการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะมีสิทธิขออนุมัติไปศึกษา
ต่อภายในประเทศ เว้นแต่เป็นการศึกษาต่อเนืองกับสาขาวิชาทีเคยได้รับอนุมัติเดิม ” ซึงน่ามาบังคับใช้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ก่ าหนดว่า “การให้ข้ าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจ ารณา
อัตราก่าลังที มีอ ยู่ โดยให้มีผู้ป ฏิบัติง านเพียงพอไม่ ให้เสียหายแก่ร าชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลัง เพิม โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่ อ
ภายในประเทศเว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึงน่ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม
๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๒/๒๕๔๘ เมือวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ก่าหนดว่า
“กรณีการขออนุมัติลาศึกษาฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทีก่าหนดให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลเพือพิจารณา”

-๑๘-

ผลการพิจารณาหรื อความเห็นของคณะกรรมการ/หน่ว ยงานหรือบุ คคลที่ มีอานาจหน้ า ที่หรื อที่เกี่ ย วข้ อ ง
ตามลาดับขั้นตอน
๑. แจ้งเวียนมติทีประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที
๗/๒๕๖๐ เมือวันพฤหัสบดีที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. รายงานการประชุมอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ครั้งที ๑/๒๕๖๐ (วาระพิเศษ) เมือวันศุกร์ที
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๔/๐๑๓๒๑ ลงวันที ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๓๐๓๖ ลงวันที ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๙/๑๘๕๙ ลงวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๙/๒๑๑๗ ลงวันที ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๑/๗๕๔ ลงวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรือง แจ้งเวียนมติที
ประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที ๗/๒๕๖๐ เมือวันพฤหัสบดีที ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. รายงานการประชุมอาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ครั้งที ๑/๒๕๖๐ (วาระพิเศษ) เมือวันศุกร์ที
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึง ขอเสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลเพือพิจ ารณาการขออนุมั ติใ ห้พ นัก งาน
มหาวิท ยาลัย ลาศึก ษา ราย นายชาญวิท ย์ มณี นิล กรณีไม่ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที ก่ าหนด ทั้ ง นี้ ตั้ง แต่วัน ที
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติอนุมัติ
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งให้ นายชาญวิทย์ มณีนิล
จัดทาแผนการศึกษาจนจบหลักสูตร โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
๒. ให้รายงานผลการศึกษาตามแผนเป็นระยะ หากไม่สาเร็จตามแผนให้ยุติการศึกษา
และพิจารณาการไม่ต่อสัญญาจ้างต่อไป
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ นายชาญวิทย์ มณีนิล ลาศึกษาเป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๐ โดยมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งให้ นายชาญวิทย์ จัดทาแผนการศึกษาจนจบ
หลักสูตร โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองเพิ่มเติม และให้เสนอ ก.บ.บ. เพื่อทราบ และ ให้ นายชาญ
วิทย์ รายงานผลการศึกษาตามแผนเป็นระยะต่อ ก.บ.บ. หากไม่สาเร็จตามแผนการศึกษาให้ยุติการศึกษาและ
พิจารณาการไม่ต่อสัญญาจ้างต่อไป

-๑๙-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ หารือแนวทางการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุม เพือพิจารณา
ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุม ครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้
มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.บ. คือ “ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกรณีบุคลากร ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย และลาเพิมพูนฯ ลาป่วย/ลากิจ
เกิน ๒๓ วัน ปฏิบัติงานไม่ถึง ๔ เดือน ทั้งกรณี บรรจุและแต่งตั้งใหม่ และกรณีกลับจากลาศึกษา” นั้น
กองการเจ้าหน้าที ได้ตรวจสอบกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว พบว่า ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึงสามารถน่ามาใช้ เพือก่าหนดเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทีมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน ดังนี้
๑. ตาแหน่งวิชาการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ภาระงาน
ข้อ ๖ วรรคสี ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่ า ด้ ว ย การก่ า หนดภาระงานของผู้ ด่ า รงต่ า แหน่ ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่าหนดไว้ว่า “กรณีผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ
ตามรอบการประเมินหรือกรณีลาศึกษาต่อ บางเวลา
ให้ ก.บ.บ. กาหนดภาระงานเป็นการเฉพาะกรณี”

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๔(๑) ของประกาศมหาวิท ยาลัยอุบ ลราชธานี
ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบัติ
ราชการของบุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ก่ า หนดไว้ ว่ า
“ต่าแหน่งวิชาการ ให้แต่ละหน่วยงานด่าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีหน่วยงานก่าหนด และ/หรือ
ปรับ ใช้ตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที มหาวิท ยาลัยจะ

แนวทางการดาเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
การกาหนดภาระงานหรือการกาหนดข้ อตกลงการ
ปฏิ บัติ งาน กรณี ผู้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ที่ มี
ระยะเวลาปฏิ บัติงานไม่ครบตามรอบการประเมิ น
(น้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น) เนื่ อ งจาก ลาศึ ก ษาต่ อ /
ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย และลาเพิ่มพูนฯ ลาคลอด
ลาป่วยเพื่อรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน และผู้ที่ได้รับ
การบรรจุแ ละแต่งตั้ งเข้ ารั บ ราชการที่ อยู่ ระหว่า ง
ประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ให้ด่าเนินการ ดังนี้
๑. กรณีที่มีการกาหนดภาระงาน หรือการกาหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติงานไว้แล้ว ให้หน่วยงานเสนอ
กบบ. ทบทวนและก่าหนดภาระงานสอดคล้องกับ
ระยะเวลาทีปฏิบัติงานและสภาพการปฏิบัติงาน
จริง หรือ
๒. กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารก าหนดภาระงาน หรื อ การ
กาหนดข้ อ ตกลงการปฏิบั ติ ง าน ให้ ห น่ว ยงาน
เสนอ กบบ. เพือก่าหนดภาระงาน เป็นการเฉพาะ
กรณี
กรณีบุคลากรทีมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน
เนืองจาก ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย และ
ลาเพิ่มพูนฯ ลาคลอด ลาป่วยเพื่อรักษาตัวเป็นระยะ
เวลานาน และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการที่อยู่ระหว่างประเมินทดลองการปฏิบัติงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้หน่วยงานกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
การประเมิ น พฤติ ก รรม ให้ ห น่ ว ยงานก าหนด

-๒๐-

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก่าหนดขึ้นใหม่ในภายหลัง”
ข้อ ๔ วรรคหก ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบัติ
ราชการของบุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
“ให้หน่วยงานก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรที ไป
ปฏิบัติงานเพือเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ ไว้เป็นการ
เฉพาะต่างหากจากบุคลากรที อยู่ปฏิบัติง านเป็นการ
ประจ่า”
ข้อ ๕ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ของบุ ค ลากร ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานด่ า เนิ น การตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีหน่วยงานก่าหนด
๒. ตาแหน่งวิชาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึก ษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๒) ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชียวชาญเฉพาะ และ
ต่าแหน่งประเภททัวไป ให้หน่วยงานก่าหนดภาระงาน
ของบุคลากรเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
งานประจ่าทีได้รับมอบหมาย งานเชิงพั ฒนา และ
งานทีได้รับมอบหมายเพิมเติม
งานเชิงพัฒนา ให้แบ่ง เป็น การพัฒ นาตนเอง การ
พัฒนางาน และการพัฒนาหน่วยงาน
งานทีได้รับมอบหมายพิเศษ อาจแบ่งเป็น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน งานตามค่ารับรอง
การปฏิบัติร าชการ การประกันคุณภาพ การบริห าร
ความเสี ยง ควบคุ ม ภายใน การเป็น กรรมการหรื อ
คณะท่างาน เป็นต้น
ให้หน่วยงานหรือผู้ป ระเมินกาหนดคะแนนแต่ล ะ
ด้านตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงานจริงในแต่
ละรอบการประเมิน โดยคะแนนรวม ๓ ด้าน ต้องไม่
น้อยกว่า ๗๐ คะแนน รวมทั้งให้หน่วยงานหรือกับผู้

แนวทางการดาเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
โดยกรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการที่
อยู่ระหว่างประเมินทดลองการปฏิบัติงานสัดส่วนของ
ทั้งสององค์ประกอบร้อยละห้าสิบ

แนวทางการดาเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป กรณีบุคลากรทีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ไม่ครบ ๔ เดือน เนืองจาก ลาคลอด ลาป่วยเพื่อรักษา
ตัวเป็ นระยะเวลานาน และผู้ที่ไ ด้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ ารับราชการที่อยู่ ระหว่างประเมินทดลอง
การปฏิบัติงาน ด่าเนินการดังนี้
๑. ให้ห น่ว ยงานหรือ ผู้ป ระเมิ นจั ดท่ า ข้อ ตกลงการ
ปฏิบัติงาน ก่าหนดคะแนนแต่ละด้าน ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย เอกสาร หลักฐานในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน ตามความเหมาะสมของการ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น โดย
คะแนนรวม ๓ ด้าน ต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน
โดยผู้ทีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการที
อยู่ใ นระหว่ างทดลองปฏิ บัติห น้า ที ราชการการ
ประเมินก่าหนดสัดส่วนของทั้งสององค์ประกอบ
ร้อยละห้าสิบ
๒. ให้ห น่วยงานหรือผู้ป ระเมิ นท่ าการประเมิ นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่าหนด
การประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการของ

-๒๑-

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการดาเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
ประเมิ น กั บ ผู้ รั บ การประเมิ น ก าหนดตั ว ชี้ วัด ค่ า บุคลากรฯ
เป้าหมาย เอกสาร หลักฐานในการประเมินผลการ ๑. ให้หน่วยงานหรือผู้ประเมินก่าหนดหลักเกณฑ์และ
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน
วิ ธี ก ารประเมิ น ตามความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงานจริงในแต่ละรอบการประเมิน
ข้อ ๕ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ของบุ ค ลากร ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานด่ า เนิ น การตาม ๒. ให้ห น่วยงานหรือผู้ป ระเมิ นด่าเนินการประเมิ น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการทีหน่วยงานก่าหนด

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงาน จะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบ
สภาสถาบันอุ ดมศึกษาอาจก่าหนดองค์ประกอบการประเมินอืน ๆ เพิมเติมตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน และสภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต่าแหน่ง
ต่าง ๆ ก็ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้
ด่าเนินการตามวิธีการ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินซึงได้แก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้รับการ
ประเมินก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่า หนดดัชนี ชี้วัด
หรื อ หลั ก ฐา น บ่ ง ชี้ ควา มส่ า เร็ จ ขอ ง งา น อย่ า งเ ป็ นรู ป ธร ร มแ ล ะเ ห มา ะ สม กั บลั ก ษณะ งา น ทั้ ง นี้
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก่าหนดวิธีการก่าหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึง หรือหลายวิธี รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสม
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นเนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมี
เหตุผลอันสมควร ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติม
เป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควรก็ได้
๒. ข้ อบังคั บมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่า ด้ว ย การกาหนดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ฯลฯ
ฯลฯ

-๒๒-

ข้อ ๖ ผู้ด่ารงต่าแหน่ง วิชาการต้องมี ภาระงานขั้นต่าสัป ดาห์ละสามสิบ ห้าชัวโมง โดย
ก่าหนดสัดส่วน ดังนี้
(๑) ภาระงานสอนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของภาระงานขั้นต่า
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอืนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของภาระงานขั้นต่า
(๓) ภาระงานบริการวิชาการและท่ านุบ่า รุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ภาระงานขั้นต่า
(๔) ภาระงานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของภาระงานขั้นต่า
ให้ส่วนราชการประกาศก่าหนดสัดส่วนภาระงานขั้นต่าให้ครบตามวรรคหนึงให้สอดคล้อง
กับ ภารกิจและแผนพัฒนาของส่วนราชการ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับความในวรรคหนึง ทั้งนี้ ให้แจ้งบุคลากรใน
สังกัดทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การก่าหนดสัดส่วนภาระงานให้ผู้ด่ารงต่าแหน่งวิชาการท่าข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับ หัวหน้าส่วนราชการตามความเหมาะสมตามวรรคสอง แต่ทั้งนี้ต้องมีภาระงานและสัดส่วนไม่ต่ากว่าทีก่า หนดใน
วรรคหนึง โดยการท่าข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบครึงปีแรกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม และรอบครึงปี หลังให้
เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน
กรณีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบตามรอบการประเมิน
หรือกรณีลาศึกษาต่อบางเวลาให้ ก.บ.บ. กาหนดภาระงานเป็นการเฉพาะกรณี
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการน่าข้อมูลภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้
ด่ารงต่าแหน่งวิชาการมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพือเลือนขั้นเงินเดือนหรือเพิมค่าจ้าง
และการต่อสัญญาจ้างส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชัวคราว
ข้อ ๑๓ ให้อ ธิ ก ารบดี รัก ษาการตามข้ อ บัง คั บ นี้ และมี อ่ า นาจออกประกาศก่ า หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวปฏิบัติโดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ. เพือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที
ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน ดัชนี
ชี้วัด เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ

-๒๓-

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นเนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมี
เหตุผลอันสมควร ให้ ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัย กาหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควรได้พิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ่านาจออกประกาศ
ค่าสัง เพือวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ทั้ง นี้
รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิ น การก่าหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย กรณีก ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที
ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน ดัชนี
ชี้วัด เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นเนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมี
เหตุผลอันสมควร ให้ ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัย กาหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควรได้พิจารณาเป็นกรณีไป
ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ่านาจออกประกาศ
ค่าสัง เพือวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร ให้ด่าเนินการดังนี้
(๑) ต่าแหน่งวิชาการ ให้แต่ละหน่วยงานด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีหน่วยงาน
ก่าหนด และ/หรือปรับใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีมหาวิทยาลัยจะก่าหนดขึ้นใหม่ในภายหลัง
(๒) ต่า แหน่ง ประเภทวิช าชีพ หรื อเชี ยวชาญเฉพาะ และต่ าแหน่ง ประเภททั วไป ให้
หน่วยงานก่าหนดภาระงานของบุคลากรเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
งานประจ่าทีได้รับมอบหมาย งานเชิงพัฒนา และงานทีได้รับมอบหมายเพิมเติม
งานเชิงพัฒนา ให้แบ่งเป็น การพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน และการพัฒนาหน่วยงาน
งานทีได้รับมอบหมายพิเศษ อาจแบ่งเป็น งานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน งาน
ตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสียง ควบคุมภายใน การเป็นกรรมการหรือ
คณะท่างาน เป็นต้น

-๒๔-

ให้หน่วยงานหรือผู้ประเมินกาหนดคะแนนแต่ล ะด้า นตามความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงานจริงในแต่ล ะรอบการประเมิ น โดยคะแนนรวม ๓ ด้า น ต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน รวมทั้งให้
หน่ วยงานหรื อกั บผู้ ประเมิ นกั บผู้ รับ การประเมิน ก าหนดตั วชี้ วัด ค่า เป้ า หมาย เอกสาร หลัก ฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน
ข้อ ๕ การประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ คลากร ให้แ ต่ ล ะหน่ วยงาน
ด่าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีหน่วยงานก่าหนด
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานประกาศรายชือผู้ประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน
ดัชนี ชี้วั ด เป้า หมาย และเอกสารหลั ก ฐาน รวมทั้ ง ก่ าหนดข้ อตกลงร่ว มกั นเกี ยวกั บ การมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รอบครึงปีแรกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม และรอบครึงปี
หลังให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการประกาศนี้
๖.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ วรรคหก “ให้หน่วยงานก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทีไปปฏิบัติงานเพือเพิ มพูนความรู้ท างวิชาการ ไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากบุคลากรทีอยู่
ปฏิบัติงานเป็นการประจ่า”
ข้อ ๑ ให้เพิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔ วรรคหก และ วรรคเจ็ด ในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. ๒๕๕๕
“ให้หน่วยงานก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรทีไป
ปฏิบัติงานเพือเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ ไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากบุคลากรทีอยู่ปฏิบัติงานเป็นการ ประจ่า”
“ให้หน่วยงานด่าเนินการตามความในวรรคหกให้เสร็จสิ้น อย่างช้าภายในวันที ๑ เมษายน
๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้เพิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕ วรรคสอง และ วรรคสาม ในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. ๒๕๕๕
“ให้หน่วยงานก่าหนดหลัก เกณฑ์และวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทีไปปฏิบัติงานเพือเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ ไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากบุคลากรทีอยู่ปฏิบัติงาน เป็น
การประจ่า”
“ให้หน่วยงานด่าเนินการตามความในวรรคหกให้เสร็จสิ้น อย่างช้าภายในวันที ๑ เมษายน
๒๕๕๖”
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการประกาศนี้

-๒๕-

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จึง เสนอที ประชุม คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล พิจ ารณาแนวทางการด่าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรทีมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การกาหนดภาระงานหรือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
(๑) กรณีบุคลากรตาแหน่งทางวิชาการ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบตามรอบการ
ประเมิน (น้อยกว่า ๖ เดือน) เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย และลาเพิ่มพูน และผู้ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการที่อยู่ระหว่างประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ให้ด่าเนินการ ดังนี้
(๑.๑) การกาหนดภาระงานหรือการกาหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
- กรณีที่มีการกาหนดภาระงาน หรือการกาหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานไว้
แล้ว ให้หน่วยงานเสนอ กบบ. ทบทวนและก่าหนดภาระงานสอดคล้องกับระยะเวลาทีปฏิบัติงานและสภาพการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ
- กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารก าหนดภาระงาน หรื อ การก าหนดข้ อ ตกลงการ
ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานเสนอ กบบ. เพือก่าหนดภาระงาน เป็นการเฉพาะกรณี
(๑.๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ การ
ประเมินพฤติกรรม ให้หน่วยงานก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ปฏิบัติตามข้อ ๖ วรรคสี่ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนด
ภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) กรณีบุคลากรตาแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ทีมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน เนืองจาก ลาคลอด ลาป่วยเพื่อรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน และผู้
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการที่อยู่ระหว่างประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ให้ด่าเนินการดังนี้
(๒.๑) ให้หน่วยงานหรือผู้ประเมินจัดท่าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ก่าหนดคะแนนแต่
ละด้าน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เอกสาร หลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ตามความเหมาะสมของ
การปฏิบัติงานจริงในแต่ละรอบการประเมิน โดยคะแนนรวม ๓ ด้าน ต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน โดยผู้ทีได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการทีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการการประเมินก่าหนดสัดส่วนของทั้งสอง
องค์ประกอบร้อยละห้าสิบ
(๒.๒) ให้หน่วยงานหรือผู้ประเมินท่าการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่าหนด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเด็นที่ ๒ การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
เนืองจากข้อ ๖ ของประกาศฯ ก่าหนด ให้หน่วยงานประกาศรายชือผู้ประเมิน รายการ
ประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน รวมทั้งก่าหนดข้อตกลงร่วมกันเกียวกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รอบครึ่งปีแรกให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
ตุลาคม และรอบครึ่งปีหลังให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน

-๒๖-

ดัง นั้น กรณีที ก่ าหนดข้อตกลงร่วมกั นฯ ไม่ สามารถด่าเนินการได้ตามที ก่ าหนดในข้อ ๖
จะต้องแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว โดยเพิมเป็นข้อ ๖ วรรคสอง
“กรณีที่ผู้รับการประเมินมีเวลาการปฏิบัติราชการไม่ครบ ๔ เดือน ในรอบการประเมินใด
ซึ่งทาให้หน่วยงานและผู้รับการประเมิ นไม่อาจใช้ ข้ อตกลงที่ไ ด้กาหนดไว้ตามวรรคแรกได้ หรือไม่ส ามารถ
กาหนดข้อตกลงร่วมกันได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม สาหรับรอบครึ่งปีแรกและภายในสิ้นเดือนเมษายนสาหรับรอบ
ครึ่งปีหลัง ให้หน่วยงานและผู้รับการประเมินกาหนดข้ อตกลงร่วมกันในรอบการประเมินนั้นใหม่ ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาและสภาพการปฏิบัติงานจริง”
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. การกาหนดภาระงานหรือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ กรณีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน ตามรอบการประเมิน เนื่องจากลาศึกษาต่อ/
ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย ลาเพิ่ม พูนฯ ลาเข้า รับการเตรีย มพล และผู้ที่ไ ด้รับการบรรจุแ ละแต่งตั้งเข้ า รับ
ราชการที่อยู่ระหว่างประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ไม่รวมการลาอุปสมบท ลาคลอด ลาป่วยเพื่อรักษาตัวเป็น
ระยะเวลานาน มอบคณะกรรมการประจาคณะกาหนดภาระงานเป็นการเฉพาะกรณี
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๖ วรรคสี่ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์แ ละศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๕ “กรณีที่ผู้รับการประเมินมีเวลาการปฏิบัติราชการไม่ครบ ๔ เดือน ในรอบการประเมินใด เพราะเหตุลา
ศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม ลาปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล หรือผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและอยู่ระหว่างประเมินทดลอง
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ไม่รวมการลาอุปสมบท ลาคลอดและลาป่วยเพื่อรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทาให้
หน่วยงานและผู้รับการประเมินไม่อาจใช้ข้อตกลงที่ได้กาหนดไว้ตามวรรคแรกได้หรือไม่สามารถกาหนดข้อตกลง
ร่วมกันได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมสาหรับรอบครึ่งปีแรก และภายในสิ้นเดือนเมษายนสาหรับรอบครึ่งปีหลัง ให้
หน่วยงานและผู้รับการประเมิ นกาหนดข้ อตกลงร่วมกันในรอบการประเมินนั้ นใหม่ ทั้งนี้ ให้ส อดคล้องและ
เหมาะสมกับระยะเวลาและสภาพการปฏิบัติงานจริง”
๖.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาการประเมินผลการสอนเกินระยะเวลาที่กาหนด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา
ตามข้อ ๔ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน เพือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับ ที ๔) ลงวันที ๖ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๘ ได้มีก ารก่ าหนดระยะเวลาการประเมิ นผลการสอน โดยให้
ด่า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๔ เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วัน ที ยื นเอกสารสมบู ร ณ์ แ ละครบถ้ ว น ตามหลั ก เกณฑ์ ที
มหาวิทยาลัยก่าหนดต่องานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายในเพือขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมี
เหตุผลและความจ่าเป็น คณะอนุกรรมการสามารถขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ่า นาจลงนาม
ค่าสังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน

-๒๗-

เนืองจากการด่าเนินงานตามประกาศฉบับดัง กล่าว พบว่ายัง มีบ างคณะที ด่าเนินการ
ประเมินผลการสอนไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่าหนด (ขอขยายระยะเวลา ๒ ครั้งแล้ว แต่ยังด่าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ) ซึงกองการเจ้าหน้าทีต้องน่าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการเพือขออนุมัติขยายระยะเวลา
การประเมินผลการสอน เป็นการเฉพาะราย และคณะกรรมการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที
๓/๒๕๖๐ เมือวันที ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (กองการเจ้าหน้าที ) น่าเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพือหาแนวทางในการแก้ปัญหาการประเมินผลการสอน
เกินระยะเวลาทีก่าหนด และให้น่าเสนอทีประชุมในครั้งต่อไป
ในการนี้ เพือให้มีข้อมูลในส่วนทีเกียวข้องเพือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าทีจึงได้ด่าเนินการ ดังนี้
๑. วันที ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกียวกับการประเมินผลการสอน
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและเป็นแนวทางในการด่าเนินการประเมินผลการ
สอนฯ ของมหาวิทยาลัย ซึงได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยต่างๆ จ่านวน ๒๒ แห่ง และก่าหนดให้ส่งข้อมู ล
ภายในวันที ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
๒. เชิญรองอธิการบดีทีกับกับดูแลและเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบด้านการประเมินผลการ
สอนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพือระดมความคิดเห็นและให้ข้อมู ล
เกียวกับขั้นตอนการด่าเนินงาน ปัญหาการประเมินผลการสอนของคณะนั้นๆ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยแยก
เป็น ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้
๒.๑ วันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุ มกลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิล ปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
๒.๒ วันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมกลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒.๓ วันที ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม)
โดยข้อมูลจากการประชุมดังกล่าว พบว่า การประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน ของคณะต่างๆ มีความล่าช้า เนืองจากสาเหตุดังต่อไปนี้
๑. การเลือกและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เช่น
บางสาขาวิชามีผู้ทรงคุณวุฒิน้อย
บางคณะต้องเสนอคณะกรรมการประจ่าคณะเพือพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. การประเมินและเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ เช่น
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่งผลการประเมินล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่าหนด
- อนุกรรมการล่าดับที ๓ กรรมการบริหารวิชาการ หรือผู้แทนทีอธิการบดีมอบหมาย
ซึงปัจจุบัน คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต้องประเมินผลการสอนของผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งทั้งมหาวิทยาลัย
- วันและเวลาว่างของอนุกรรมการไม่ตรงกัน ซึงยากต่อการนัดประชุม
๓. การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ ซึงล่าช้าในขั้นตอนการแจ้ง
เวียนค่าสังจากกองการเจ้าหน้าที

-๒๘-

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทีประชุมของกลุ่มวิชาต่างๆ จึงมีข้อเสนอแนะเพือแก้ไขปัญหา
ความล่าช้าทีเกิดขึ้นจากการด่าเนินงาน ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ
๑.๑ ในส่วนของผู้ลงนามในค่าสังแต่งตั้ง มี ๒ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสนอให้คณบดีเป็นผู้ลงนามในค่าสังแต่งตั้ง ส่วนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เสนอให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในค่าสังแต่งตั้งตามแนวปฏิบัติเดิม
๑.๒ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามข้อเสนอแนะของ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึงที
ประชุมได้อ้างอิงจากข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามทีกองการเจ้าหน้าทีเสนอ สรุปเป็นดังนี้
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ องค์ประกอบใหม่ตามข้อเสนอแนะ
ตามประกาศ ม.อบ. เรื่องหลักเกณฑ์ ของทีป่ ระชุมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และวิธีการประเมินผลการสอนฯ
และเทคโนโลยี และกลุม่ วิชา
ฉบับลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๐
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะอนุกรรมการฯ มี ๕ คน ดังนี้
คณะอนุกรรมการฯ มี ๓ - ๕ คน
ดังนี้
๑. คณบดี เป็นประธานอนุกรรมการ ๑. คณบดี หรือผู้ทีคณบดีมอบหมาย
เป็นประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ แต่
ต้องไม่เ ป็นบุคคลสังกั ดมหาวิท ยาลัย
เดียวกันกับผู้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง
และมีต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าที
เสนขอ เป็นอนุกรรมการ

๒. อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที เกี ยวข้ อ ง ซึ งด่า รงต่ า แหน่ ง ทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าต่าแหน่งทีเสนอขอ
เป็นอนุกรรมการ
ทั้ง นี้ คณะศิล ปประยุกต์ฯ เสนอ
เพิ มเติ ม ว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต้ อ งมี
ต่ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ เช่ น การ
แ ต่ ง ตั้ ง ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ เ ป็ น
อนุกรรมการ
๓. กรรมการบริห ารวิชาการ หรือ ผู้
แทนที อธิ ก ารบดี ม อบหมาย เป็ น
อนุกรรมการ
๔. รองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ หรื อ ผู้ ที
คณบดีมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ

องค์ประกอบใหม่ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะอนุกรรมการฯ มี ๓ - ๕ คน
ดังนี้
๑ . ค ณ บ ดี ห รื อ ผู้ ที ค ณ บ ดี
ม อ บ ห ม า ย เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
อนุกรรมการ
๒ . อ า จ า ร ย์ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
สาขาวิ ช าที เกี ยวข้ อ ง ซึ งด่ า รง
ต่ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า
ต่ า แหน่ ง ที เสนอขอ จากภายใน
หรื อภายนอกมหาวิ ทยาลั ย เป็ น
อนุกรรมการ”

-

-๒๙-

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
ตามประกาศ ม.อบ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการสอนฯ
ฉบับลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๐
๕. หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
เป็นอนุกรรมการ

องค์ประกอบใหม่ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุม่ วิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. หั ว หน้ า ภาควิ ช า/หั ว หน้ า กลุ่ ม
วิชา/หัวหน้าสาขาวิชา หรือประธาน
หลักสูตรเป็นอนุกรรมการ
ทั้งนี้ คณะศิลปประยุกต์ฯ เสนอ
เพิ มเติ ม ว่ า อนุ ก รรมการควรมี
ต่ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า
ต่าแหน่งทีเสนอขอ
๖. เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานบุคคล เป็น ๔. เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานบุคคล เป็น
เลขานุการ
เลขานุการ

องค์ประกอบใหม่ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ หรื อ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/
หั ว หน้ า สาขาวิ ช า หรื อ ประธาน
หลั ก สู ต ร เป็ น อนุ ก รรมการและ
เลขานุการ
๔. เจ้ า หน้ า ที ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบุ ค คล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๓ ข้อเสนอแนะอืนๆ
- ควรปรับแบบประเมินผลการสอน และแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน และ ก.พ.อ. ๐๓ (เฉพาะประเมินผลการสอน .๑) โดยให้มีทั้งแบบประเมิน
รายบุคคล (ลงนามโดยอนุกรรมการแต่ละท่าน) และแบบสรุปผล (ลงนามโดยประธานอนุกรรมการ)
- ควรก่ า หนดระยะเวลาการประเมิ นผลการสอน ๔ เดือน ให้ เ ริ มนับ จากวัน ที
อธิการบดีลงนามในค่าสัง
- กรณีทีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ไม่ต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการ
- หากมีการประชุมคณะอนุกรรมการ ควรมีการเชิญผู้ขอเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากอนุกรรมการด้วย
- ควรก่าหนดให้มีการทบทวนผลการประเมิน กรณีทีไม่ผ่านเกณฑ์
- ควรก่าหนดรูปแบบของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน
- ควรปรับ ปรุ ง ค่ าตอบแทนของผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอก (ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรือง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายอืน ในการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑)
๓. แนวทาง/ขั้ น ตอนการด่ า เนิ น การประเมิ น ผลการสอน และประเมิ น เอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน จากการประชุมร่วมได้ดังนี้
๑) ผู้ ข อก่ าหนดต่าแหน่ง จัดเตรี ยมเอกสารต่ างๆ และยืนเรืองเพือขอรับ การ
ประเมิ น ผลการสอนผ่า นหั ว หน้ า ภาควิ ช า/หั ว หน้ ากลุ่ ม วิ ชา/หั ว หน้ า สาขาวิ ช า (กลุ่ ม วิ ช ามนุษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ให้ยืนเรืองทีงานบุคคลคณะ เมืองานบุคคลคณะรับเรืองแล้วจึงจะเสนอหัวหน้าภาควิชา) และในส่วน
ของเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนทีผู้ขอก่าหนดต่าแหน่งจะต้องประกอบด้วย
๑.๑) เอกสารประกอบการสอน (กรณีขอ ผศ.) เอกสารค่าสอน (กรณีขอ รศ.)
และสือการสอน (กรณีขอ ศ.)

-๓๐-

๑.๒) แผ่นซีดีบันทึกการสอน (กรณีทีขอรับการประเมินผลการสอนโดยวีดิโอ
บันทึกการสอน)
๑.๓) แบบ ก.พ.อ. ๐๓
๑.๔) ผลประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
๑.๕) ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หรือ มคอ. ๓ รายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification)
๑.๖) มคอ. ๕ รายงานผลการด่าเนินการของรายวิชา (Course Report)
๒) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่ม วิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ตรวจสอบ แบบ ก.พ.อ. ๐๓
รายวิชาทีสอน และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง
๓) งานบุคคลคณะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง และความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารต่างๆ จึงประทับรับเรือง
๔) งานบุคคลคณะเสนอคณบดีให้พิจารณาเลือกรายชือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕) งานบุคคลคณะทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์
๖) งานบุคคลคณะเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่ออธิการบดี
๗) กองการเจ้าหน้าที รับเรืองการเสนอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการประเมิ นผลการสอน
ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ และคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งของผู้ขอ เสนออธิการบดีเพือพิจารณา
อนุมัติและลงนามในค่าสังแต่งตั้ง และแจ้งเวียนค่าสังแต่งตั้งให้คณะ
๘) งานบุคคลคณะ ส่งแบบประเมินผลการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน ค่าสังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ให้อนุกรรมการ
ประเมิน โดยก่าหนดระยะเวลาการประเมิน ๓๐ วัน
๙) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ด่าเนินการประเมินผลการสอน และเอกสาร
การสอนตามแบบประเมินทีก่าหนด ซึงการประเมินผลการสอน มี ๒ วิธี ดังนี้
๙.๑) ประธานคณะอนุกรรมการ (คณบดี) มอบหมายให้อนุกรรมการ ๒ คน คือ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชา เพือเข้าสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน
๙.๒) พิจารณาจากวีดีโอบันทึกการสอน
๑๐) ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพือสรุปผลการประเมิน
๑๑) แจ้งผลการประเมินต่อผู้ขอก่าหนดต่าแหน่ง และหากมีการแก้ไขเอกสารการสอน
ก่าหนดให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีผู้ขอรับเรือง (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอให้
ก่าหนดระยะเวลาในการแก้ไข คือ ภายใน ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน หากพ้นก่าหนด ๙๐ วันให้ยืนเรืองขอรับการ
ประเมินการสอนใหม่)
๑๒) ผู้ขอก่ าหนดต่าแหน่งส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค่าสอน/สือการสอนที
แก้ไขแล้ว ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา เพือพิจารณาตรวจสอบการปรับแก้ไขว่าครบถ้วน
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแล้วหรือไม่
ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาแนว
ทางการแก้ ไขปัญ หาการประเมิ นผลการสอนเกินระยะเวลาที ก่ าหนด ตามรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประเมินผลการสอนดังกล่าวข้างต้น ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบ
การสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน

-๓๑-

๑.๑ ผู้ลงนามในค่าสังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (อธิการบดีหรือคณบดี)
๑.๒ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการด่าเนินการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าทีจะได้น่าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการเพือ
พิจารณาต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์และวิธีก ารประเมินผลการสอน และ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน เพือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที
๔) ฉบับลงวันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
“ให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน
หรือสือการสอน โดยมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) คณบดี
เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ แต่ต้องไม่เป็นบุคคลสังกัด
เป็นอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง และ
ต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าต่าแหน่งทีเสนอขอ และ
ด่าเนินการอยู่ในชั้นความลับ จ่านวน ๑ คน
(๓) กรรมการบริหารวิชาการ หรือผู้แทนทีอธิการบดีมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการ
(๔) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ทีคณบดีมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการ
(๕) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
เป็นอนุกรรมการ
(๖) เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล
เป็นเลขานุการ
ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการตาม (๒) ตามความเห็นของคณบดี และในกรณีทีไม่มีการ
แบ่งภาควิชา/สาขาวิชา หรือกรณีที บุคคลตาม (๕) เป็นผู้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง ให้อธิก ารบดีแต่ง ตั้งอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทีเกียวข้องกับสาขาวิชาของผู้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง ซึงด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าต่าแหน่งทีเสนอขอตามความเห็นของคณบดี เป็นอนุกรรมการแทน
ในกรณีทีคณบดีเป็นผู้เสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีทีได้รับมอบหมาย
เป็นประธานอนุกรรมการแทน”
๒. ข้อ ๘.๓ วรรคสอง แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
สอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน เพือประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๔) ฉบับลงวันที ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
“ก่าหนดระยะเวลาการประเมินผลการสอน ให้ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน นับตั้งแต่วันทียืน
เอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยก่าหนดต่องานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการภายใน
เพือขอรับการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลและความจ่าเป็น คณะอนุกรรมการสามารถขอขยายระยะเวลา
การประเมินผลการสอน ต่อผู้มีอ่านาจลงนามค่าสังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เ กิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เ กิน ๑
เดือน”

-๓๒-

ผลการพิจารณาหรื อความเห็นของคณะกรรมการ/หน่ว ยงานหรือบุ คคลที่ มีอานาจหน้ า ที่หรื อที่เกี่ ย วข้ อ ง
ตามลาดับขั้นตอน (เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
ประจาคณะ คณบดี หรืออธิการบดี เป็นต้น)
คณะกรรมการพิ จ ารณาต่าแหน่ง ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที ๓/๒๕๖๐ เมื อวันที ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (กองการเจ้าหน้าที ) น่าเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย เพือหาแนวทางในการแก้ปัญหาการประเมินผลการสอนเกินระยะเวลาทีก่าหนด และให้
น่าเสนอทีประชุมในครั้งต่อไป
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
- รายงานผลการวิเ คราะห์ข้อมู ลการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารค่าสอน หรือสือการสอน
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการประเมินผลการสอนเกินระยะเวลาที่กาหนดใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน
๑.๑ ผู้ลงนามในค่าสังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (อธิการบดีหรือคณบดี)
๑.๒ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
๒. แนวทาง/ขั้ น ตอนการด่ า เนิ น การประเมิ น ผลการสอน และประเมิ น เอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรปรับแบบประเมินผลการสอน และแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารค่าสอน หรือ สือการสอน และ ก.พ.อ. ๐๓ (เฉพาะประเมินผลการสอน .๑) โดยให้มี ทั้ ง แบบประเมิ น
รายบุคคล (ลงนามโดยอนุกรรมการแต่ละท่าน) และแบบสรุปผล (ลงนามโดยประธานอนุกรรมการ)
๒. ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ และควรเชิญผู้ขอฯ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก
อนุกรรมการด้วย
๓. การส่งผลงานทีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ก่าหนดให้ไม่
เกิน ๖๐ วัน หากพ้นจากก่าหนดให้เริมกระบวนการประเมินผลการสอนใหม่
๔. เมือคณะรับเรืองแล้วให้ด่าเนินการเสนออธิการบดีลงนามค่าสังภายใน ๑๕ วัน และ
เมืออธิการบดีลงนามในค่าสังแล้ว ให้ด่าเนินการประเมินผลการสอนภายใน ๔ เดือน
๕. กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการสอน ให้ปรับปรุงเอกสารและใช้ในการเรียนการสอน
อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาก่อนยืนขอรับการประเมินครั้งต่อไป
๖. มีตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค่าสอน หรือสือการสอน

-๓๓-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอน และประเมิ น เอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน
๑.๑ อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
๑.๒ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ บุคคลภายในหรือภายนอกตามที่คณบดีเสนอใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอ จานวน ๑ คน
๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จานวน ๑ คน
๔) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่คณบดีมอบหมาย จานวน ๑ คน
๕) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา จานวน ๑ คน
๖) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นบุ ค คล หรื อ ผู้ ที่ ค ณบดี ม อบหมาย เป็ น
เลขานุการ
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน ดังนี้
๒.๑ ผูข้ อกาหนดตาแหน่ง จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และยื่นเรื่องเพื่อขอรับการประเมิน
ผลการสอนผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา หรือยื่นเรื่องที่งานบุคคลคณะ (ซึ่งเมื่องาน
บุคคลคณะประทับรับเรื่องแล้วจึงจะเสนอหัวหน้าภาควิชาหัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา) และในส่วนของ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งจะต้องประกอบด้วย
๑) เอกสารประกอบการสอน (กรณีขอ ผศ.) เอกสารคาสอน (กรณีขอ รศ.) และสื่อ
การสอน (กรณีขอ ศ.)
๒) สื่อบันทึกการสอน (กรณีที่ขอรับการประเมินผลการสอนโดยวีดิโอบันทึกการสอน)
ซึ่งการบันทึกวีดิโอการสอนต้องไม่มีการตัดต่อ และต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสอน การใช้สื่อ
การสอน และเทคนิควิธีการสอนต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด โดยบันทึกไว้ไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา และให้สานักวิทยบริการหรืองานโสตทัศนศึกษาของคณะเป็นผู้บันทึกการสอน
๓) แบบ ก.พ.อ. ๐๓ เฉพาะส่วนที่ใช้ในการประเมินการสอน
๔) มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
๕) มคอ. ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report)
๒.๒ งานบุคคลคณะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หากครบถ้วนส่งเรื่องให้ หัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ตรวจสอบ แบบ ก.พ.อ. ๐๓ รายวิชาที่สอน และเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๒.๓ หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ตรวจสอบ แบบ ก.พ.อ. ๐๓
รายวิชาที่สอน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงนามรับรองความถูกต้อง
๒.๔ งานบุคคลคณะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่างๆ จึงประทับรับเรื่อง
๒.๕ งานบุคคลคณะเสนอคณบดีให้พิจารณาเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๖ งานบุคคลคณะทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์
๒.๗ งานบุคคลคณะเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่ออธิการบดี
๒.๘ กองการเจ้าหน้า ที่ รับเรื่องการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้ข อ เสนออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติและลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง และแจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งให้คณะ

-๓๔-

๒.๙ งานบุคคลคณะ ส่งแบบประเมินผลการสอน แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
หรื อ เอกสารคาสอน หรื อ สื่ อ การสอน คาสั่ งแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมการ และเอกสารอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้
อนุกรรมการประเมิน โดยกาหนดระยะเวลาการประเมิน ๓๐ วัน
๒.๑๐ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดาเนินการประเมินผลการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน ตามแบบประเมินที่กาหนด ซึ่งการประเมินผลการสอน
สามารถดาเนินการได้ใน ๒ แนวทาง ดังนี้
๑) ประธานคณะอนุ ก รรมการ (คณบดี ) มอบหมายให้ อ นุ ก รรมการ ๒ คน คื อ
อนุกรรมการตาม ๔) รองคณบดีห รือผู้ช่ วยคณบดีที่ คณบดี มอบหมาย และ ๕) หั วหน้า ภาควิ ช า/หั วหน้ า
สาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา เข้าสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน หรือ
๒) พิจารณาจากวีดีโอบันทึกการสอน
๒.๑๐ ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อสรุปผลการประเมิน
๒.๑๑ แจ้งผลการประเมินต่อผู้ขอกาหนดตาแหน่ง และหากมีการแก้ไขเอกสารประกอบการ
สอน หรือเอกสารคาสอน หรือสื่อการสอน กาหนดให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
๒.๑๒ ผู้ข อกาหนดตาแหน่งส่งเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคาสอน หรือสื่อการ
สอนที่แก้ไขแล้ว ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา เพื่อพิจารณาตรวจสอบการปรับแก้
ไขว่าครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแล้วหรือไม่
๓. พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เลิกประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.

...........................................
(นางสาวสิรริ ัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรช่านาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๙/๒๕๖๐
………………………………………….
( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

