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

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี
นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายฐิติพล ภักดีวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร

กรรมการ
กรรมการ

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที
บุคลากรช่านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที
/๓. นายอภิชาติ…

-๒๓. นายอภิชาติ ธรรมแสง
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๕. นางสาวกมลวรรณ จันทะวงค์

บุคลากรช่านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที
บุคลากรช่านาญการ กองการเจ้าหน้าที
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๕๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที ๔ เมษายน ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุดมศึกษาได้รั บเงินเดือน พ.ศ. ... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสู งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที..) พ.ศ. ... ซึงจะมีผลให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย
สนับสนุน (ต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ และต่าแหน่งปร ะเภท
ทัวไป) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับต่าแหน่งทีด่ารงอยู่และปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของต่าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึงขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่า ในรอบการประเมินระหว่างวันที ๑
เมษายน ๒๕๖๐ ถึ งวั น ที ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๐ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด่า เนิน การประเมิ นผลการปฏิบั ติ ร าชการของ
ข้าราชการฯ ไปตามปกติ ส่วนการเลือนเงินเดือนข้าราชการฯ ให้ชะลอไว้ก่อน จนกว่าร่างกฎ ก.พอ. ทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น
จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ซึงส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งแนวปฏิบัติ ฐานในการค่านวณ
และช่วงเงินเดือนส่าหรับการเลือนเงินเดือนให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
/เอกสารประกอบ…

-๓เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
ส่าเนาหนังสือส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนทีสุด ที ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๑๓๙๒ ลง
วันที ๔ กันยายน ๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
คณะต่างๆ ขออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา ดังนี้
๑. คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ พนักงานมหาวิทยาลั ย
ต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ The University of Nottingham
สหราชอาณาจักร ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีก่าหนด ๔ ปี ตั้งแต่วันที ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง
วันที ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้ นางสาวปรารถนา โฉมเฉลา
พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๓. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติให้ นายเชิดชัย วุฒิยา พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง
อาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยทุนส่วนตัว มีก่าหนด ๓ ปี
ตั้งแต่วันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาววิศนีย์ บุญหมัน พนักงานมหาวิทยาลั ย
ต่าแหน่ งอาจารย์ ลาศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิช าการพยาบาล (หลั กสูตรนานาชาติและหลั กสู ตรร่ว มกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว มีก่าหนด ๔ ปี ตั้งแต่วันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๕. คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวอริ ศรา โสภาวงค์ พนักงานมหาวิทยาลั ย
ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Biodiversity and Conservation of Natural Resources
ณ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ด้วยทุน SEARCA มีก่าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ถึงวันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
๖. คณะศิล ปศาสตร์ ขออนุ มัติ ใ ห้ นางสาวศุ ภ มน อาภานั น ท์ พนัก งานมหาวิ ทยาลั ย
ต่าแหน่งอาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีก่าหนด
๓ ปี ตั้งแต่วันที ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
/๗. คณะนิติศาสตร์...

-๔๗. คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติให้ นางสาวศศิวิมล เสมอใจ พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง
อาจารย์ ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนทุนการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มีก่าหนด ๒
ปี ๑ วัน ตั้งแต่วันที ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา
ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้บุคคลทั้ง ๗ ราย ลาศึกษาตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๓. ทีประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที ๑๒/๒๕๔๘ เมื อวัน ที ๑
ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติก่าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
- กรณี ข ออนุ มั ติ ล าศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ของพนั ก งาน เป็ น ไปตาม
หลั กเกณฑ์และขั้น ตอนที ก่าหนด ให้ กองการเจ้าหน้าที ด่าเนินการโดยไม่ต้องน่าเสนอทีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
- กรณีข ออนุ มัติ ล าศึกษา ฝึ ก อบรม ดูง าน ปฏิ บัติก ารวิจั ย ของพนั กงาน ไม่ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนทีก่าหนด ให้กองการเจ้าหน้าที เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วย
คณะต่าง ๆ ได้ขออนุมัติให้บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติให้ นางสาวฐิติรัช งานฉมัง
พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนอุดหนุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและทุนส่วนตัวรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนืองจากศึกษาครบตามหลักสูตรและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว
๒. คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้
๒.๑ นายอธิคม เทียนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งอาจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยทุนส่วนตัว รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนืองจากสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ระหว่างขออนุมัติส่าเร็จ
การศึกษา
/๒.๒ นางสาวสารภี…

-๕๒.๒ นางสาวสารภี ขาวดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึ กษา ต่ าแหน่ง ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ซึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุน
โครงการพัฒนาก่าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศึกษาครบตามหลักสูตรและสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว
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
พิจารณาอนุมัติให้บุคคลทั้ง ๓ ราย รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามทีคณะต้นสังกัดเสนอ
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึงบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
๒. คณะกรรมการบริห ารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที ๑/๒๕๕๔ เมือวันที ๑๘ มกราคม
๒๕๕๔ มี มติ เห็ น ชอบให้ ผู้ ทีได้รั บ อนุ มั ติ ให้ ล าศึก ษา สามารถรายงานตัว กลั บ เข้ าปฏิบั ติร าชการได้ เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
ส่าเร็จการศึกษา
ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส่าเร็จการศึกษา
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
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ผลการเลือกกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือทราบ ด้วยวาระ
การด่ารงต่าแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ครบก่าหนดในวันที ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ อธิการบดีจึง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เพือด่าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
และอนุกรรมการสภาอาจารย์ทีจะมาด่ารงต่าแหน่งในวาระต่อไป คณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งฯ ได้ด่าเนินการรับ
สมัครกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ตั้งแต่วันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนืองจากมี
ผู้สมัครไม่ครบถ้วนตามทีก่าหนดจึงขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ด่าเนินการเลือกตั้ง
กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เมือวันที ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผลปรากฏ ดังนี้
/๑.กรรมการสภาอาจารย์...

-๖๑. กรรมการสภาอาจารย์
๑.๑ ประเภทผู้แทนคณะ จ่านวน ๑๑ ต่าแหน่ง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

คณะ/สานัก
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อ - สกุล
นายชวลิต ศิริบูรณ์
นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
นายชาญชัย ศุภอรรถกร
นายเกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
นายสุทธิพงศ์ เพิมพูล
นางนภาพร หงษ์ภักดี
นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล
นายศรัณย์ สุดใจ
นายสิทธิชัย สมานชาติ
นางจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
นายสมปอง พะมุลิลา

ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

๑.๒ ประเภทผู้แทนทั่วไป จ่านวน ๑๑ ต่าแหน่ง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชริดา ปรีเปรม
นางสุรีย์ ธรรมิกบวร
นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์
นายอิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
นางสาวกติกา สระมณีอินทร์
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นางสาวรจเรศ เนตรทอง
นายสง่า ทับทิมหิน
นายอาทิตย์ บุญเริง
นางสาวรชยา อินทนนท์
นายปริวรรต สมนึก

ตาแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คณะ/สานัก
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

-๗๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์
๒.๑ ประเภทผู้แทนคณะ/สานัก จ่านวน ๑๕ ต่าแหน่ง
ที่

คณะ/สานัก

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

๑

คณะเกษตรศาสตร์

นายไพโรจน์ แสนโสม

พนักงานการเกษตร ระดับ ๓

๒

คณะเภสัชศาสตร์

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

นักวิทยาศาสตร์ช่านาญการพิเศษ

๓

คณะวิทยาศาสตร์

นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช่านาญงานพิเศษ

๔

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางปาริชาติ สุรมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ

๕

คณะศิลปศาสตร์

นางสาวกชพรรณ บุญฉลวย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ

๖

คณะบริหารศาสตร์

นายเอกพงศ์ แผ่นค่า

นักวิชาการศึกษาช่านาญการ

๗

คณะนิติศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๘

คณะรัฐศาสตร์

นางดลฤดี มูลสาร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๙

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

๑๐

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๑๑

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวสิรินุช หมืนเจริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๑๒

ส่านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๑๓

ส่านักวิทยบริการ

นายอนวัช กาทอง

นักเอกสารสนเทศช่านาญการ

๑๔

ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายฉัตรชัย พรหมนา

เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัตกิ าร

๑๕

ส่านักงานอธิการบดี

นายกฤษดา ฉลวยศรี

พนักงานธุรการ ระดับ ๒

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์
๒.๒ ประเภทผู้แทนทั่วไป จ่านวน ๗ ต่าแหน่ง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ - สกุล
นายสุพัฒน์ เงาะปก
นางจุรีวรรณ สายสมาน
นางสาววัชราภรณ์ จันทรกาญจน์
นายกมล โสภาสิน
นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์
นายสมัย กิงค่า
นางสาวมลทญา ยอดเอื้อ

ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตรช่านาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีช่านาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหารช่านาญงาน
พนักงานพิมพ์แบบ ระดับ ๓
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบตั ิการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑

คณะ/สานัก
ส่านักงานอธิการบดี
ส่านักวิทยบริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

-๘อธิการบดี ได้เรียกประชุมสภาอาจารย์ และเป็นประธานการประชุม เพือให้กรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์เลือกตั้งต่าแหน่งตามหมวด ๓ ข้อ ๑๐ ภายใน ๗ วัน หลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง
ได้แก่ ต่าแหน่งประธานสภาอาจารย์หนึงคน รองประธานสภาอาจารย์สองคน เลขานุการสภาอาจารย์หนึงคน และ
ผู้ช่วยเลขานุการหนึงคน จากบุคคลทีด่ารงต่าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ และต่าแหน่ง ประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย์ ห นึ งคน รองประธานอนุ ก รรมการสภาอาจารย์ ส องคน เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการหนึ งคน และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการหนึงคน จากบุคคลทีด่ารงต่าแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ผลปรากฏ ดังนี้
๑. สภาอาจารย์
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ตาแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์
รองประธานสภาอาจารย์ คนที ๑
รองประธานสภาอาจารย์ คนที ๒
เลขานุการสภาอาจารย์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์

ผู้ได้รับเลือก
นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร
นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ตาแหน่ง
ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ คนที ๑
รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ คนที ๒
เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์

ผู้ได้รับเลือก
นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
นายสุพัฒน์ เงาะปก
นางจุรีวรรณ สายสมาน
นางสาววัชราภรณ์ จันทรกาญจน์
นางสาวสิรินุช หมืนเจริญ

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ขั้นตอน
ทีประชุมสภาอาจารย์ เมือวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบผลการเลือกตั้งต่าแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์หนึงคน รองประธานสภาอาจารย์สองคน เลขานุการหนึงคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึงคน จาก
บุคคลทีด่ารงต่าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ และต่าแหน่งประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์หนึงคน รองประธาน
อนุกรรมการสภาอาจารย์สองคน เลขานุการหนึงคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึงคน จากบุคคลทีด่ารงต่าแหน่งอนุกรรมการ
สภาอาจารย์
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. ประกาศคณะกรรมการด่าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เรือง
ผลการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือทราบ
/มติที่ประชุม...

-๙มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ กาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
รองอธิ การบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเ ทศสัมพัน ธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา
ตามทีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละสองครั้ง และในขณะนี้อยู่ในช่วง
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบครึงปีหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้น่าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการเลือนเงินเดือนบุคลากร นั้น
ดังนั้น เพือให้การส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการส่ง ผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึงปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาทีก่าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที จึงขอเสนอก่าหนดการส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลือนเงินเดือนของบุคลากร รอบครึงปีหลัง วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
การดาเนินการ
๑. กองการเจ้าหน้าที เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาจัดสรรวงเงิน
๒. กองการเจ้าหน้าที ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน
๓. ผู้ รั บ การประเมิ น จั ด เตรี ย มแบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ ตาม
องค์ประกอบที ๑ และองค์ประกอบที ๒ ตามข้อตกลงและการมอบหมาย
งานในรอบครึงปีหลัง (รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
และเสนอผู้ประเมิน
๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน
๕. หน่ ว ยงานส่ งแบบสรุ ป ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กองการ
เจ้าหน้าที ส่านักงานอธิการบดี
๖. หน่วยงานตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินปฏิบัติราชการก่อนน่าเสนอ
กรรมการบริหารงานบุคคล
๗. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณากลันกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเลือนเงินเดือนบุคลากร
๘. ประกาศเสนอชือผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
๙. กองการเจ้าหน้าที ออกค่าสังเลือนเงินเดือนบุคลากร
๑๐. กองการเจ้ า หน้ า ที แจ้ ง ผลการเลื อนเงิ น เดื อ นแก่ บุ ค ลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร

ระยะเวลา
วันที ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
วันที ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ก่าหนดการด่าเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้ก่าหนด
ก่าหนดการด่าเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้ก่าหนด
ภายในวันที ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันที ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภายในวันที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ภายในวันที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ภายในวันที ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
/ประเด็น...

-๑๐ประเด็นที่ต้องระวัง
๑. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการส าหรั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติร าชการในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามความในข้อ ๗ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่าหนดไว้ว่า “กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบร้อยละห้าสิบ”
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ทีอยู่ในระหว่างทดลองการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ส่งแบบสรุปผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที
๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน
ตามความในข้ อ ๒ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย เรื อง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที ๓) พ.ศ.
๒๕๖๐ “ให้เพิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบั ติร าชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๕๕”
“กรณีทีผู้รับการประเมินมีเวลาการปฏิบัติราชการไม่ครบ ๔ เดือน ในรอบการประเมินใด เพราะเหตุลา
ศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม ลาปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานเพือเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ ลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับ การเตรีย มพล หรือผู้ทีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารั บราชการและอยู่ระหว่างประเมินทดลองการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ไม่รวมการลาอุปสมบท ลาคลอดและลาป่วยเพือรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน ซึงท่าให้หน่วยงาน
และผู้รับการประเมินไม่อาจใช้ข้อตกลงทีได้ก่าหนดไว้ตามวรรคแรกได้หรือไม่สามารถก่าหนดข้อตกลงร่วมกันได้
ภายในสิ้นเดือนตุลาคมส่าหรับรอบครึงปีแรก และภายในสิ้นเดือนเมษายนส่าหรับรอบครึงปีหลัง ให้หน่วยงานและ
ผู้รับการประเมินก่าหนดข้อตกลงร่วมกันในรอบการประเมินนั้นใหม่ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลา
และสภาพการปฏิบัติงานจริง”
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ทีมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ ๔ เดือน
ในรอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ส่งแบบสรุปผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที
๓. การกรอกข้อมูลและการลงลายมือชื่อในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่ ว ยงานตรวจสอบการกรอกข้ อมูล ทีส่ าคั ญในแบบสรุ ปผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการให้
ครบถ้วนและถูกต้อง ได้แก่ ชือผู้รับการประเมิน ชือผู้ประเมินทีได้รับการแต่งตั้งตามค่าสังของหน่วยงา น คะแนน
ประเมินองค์ประกอบที ๑ คะแนนประเมินองค์ประกอบที ๒ และคะแนนรวม
ส่าหรับการลงลายมือชือรับทราบผลการประเมิน ขอให้ด่าเนินการโดยเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน
ด้วย ดังนี้
๓.๑ แจ้งให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
๓.๒ หากผู้รับการประเมินไม่ลงนาม โปรดให้พยานลงนามในส่วนที ๔ ของแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
/๔. การจัดส่ง…

-๑๑๔. การจัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่
เนืองจากก่าหนดให้กองการเจ้าหน้าที จัดเก็บเฉพาะต้นฉบับของแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานส่งเฉพาะแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ส่วนเอกสารอืน ๆ ทีใช้
ส่าหรับการประเมินทั้งองค์ประกอบที ๑ และองค์ประกอบที ๒ ให้จัดเก็บไว้ทีหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้ทุก
หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ หากได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ในการประชุ ม เมื อ
วันที ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว จักได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบและด่าเนินการต่อไป
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุ ดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอทีประชุมพิจารณาพิจารณาก่าหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
ผลการเลือนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึงปีหลัง วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบกาหนดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลื่อนเงินเดือน
ของบุคลากร รอบครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
การดาเนินการ
๑. กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาจัดสรรวงเงิน
๒. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลตามข้อ ๑ ให้หน่วยงาน
๓. ผู้ รั บ การประเมิ น จั ด เตรี ย มแบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ ตาม
องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ตามข้อตกลงและการมอบหมาย
งานในรอบครึ่งปีหลัง (รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
และเสนอผู้ประเมิน
๔. ผู้ประเมิน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน
๕. หน่วยงานส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กองการ
เจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
๖. หน่ ว ยงานตรวจสอบและยื น ยั น ผลการประเมิ น ปฏิ บั ติ ร าชการก่ อ น
นาเสนอกรรมการบริหารงานบุคคล

ระยะเวลา
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
กาหนดการดาเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้กาหนด
กาหนดการดาเนินการ หน่วยงาน
เป็นผู้กาหนด
ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

-๑๒การดาเนินการ
ระยะเวลา
๗. เสนอคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลเพื่อพิจารณากลั่น กรองผลการ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร (ยกเว้น ข้าราชการ)
๘. ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
๙. กองการเจ้ า หน้ า ที่ ออกค าสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นบุ ค ลากร (ยกเว้ น ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน
ข้าราชการ)
๒๕๖๐
๑๐. กองการเจ้ า หน้ า ที่ แจ้ งผลการเลื่อ นเงิ น เดื อนแก่ บุ ค ลากรในระบบ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
ฐานข้อมูลบุคลากร (ยกเว้น ข้าราชการ)
๒๕๖๐
๕.๒ การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินเพิ่มเงินเดือนและการจัดสรรวงเงิน
เพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่าหนดเกียวกับวงเงินเลือนเงินเดือนและการบริหารวงเงิน ดังนี้
ข้อ ๕ ก่าหนดว่า “การเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที ๑ และครั้งที ๒ ให้
เพิมได้ไม่เกิน วงเงิน ร้ อยละสามของเงิน เดือนทีจ่ายให้ พนักงานมหาวิทยาลั ย ณ วันที ๑ มีนาคม และวันที ๑
กันยายน ตามล่าดับ”
ข้อ ๑๐ ก่าหนดว่ า “ให้ ก.บ.บ. มีอ่ านาจในการบริห ารวงเงินงบประมาณเพื อเพิ ม
เงินเดือน และจัดสรรวงเงินทีกันไว้เพือการบริหารในแต่ละรอบการประเมิน
การบริหารวงเงินงบประมาณเพือเพิมเงินเดือนตามวรรคหนึง ให้แยกออกเป็น ๓ กลุ่ม
ดังนี้
(๑) กลุ่มต่าแหน่งวิชาการ
(๒) กลุ่มต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร
(๓) กลุ่มต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะและกลุ่มต่าแหน่งประเภททัวไป
การจัดสรรวงเงินทีกันไว้เพือบริหารตามวรรคหนึง ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๗๕ ของวงเงิน
ร้อยละสาม ของเงินเดือนทีจ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยโดยค่าเสนอแนะของ
ก.บ.บ. ประกาศก่ า หนดหลั ก เกณฑ์ และเงือนไขการบริห ารวงเงิ นที กั น ไว้ เ พื อการบริห าร ก่ อ นออกค่ าสั งเพิ ม
เงินเดือน”
ข้อ ๑๑ ก่าหนดว่า “ในแต่ละรอบการประเมิน ให้อธิก ารบดีเป็นผู้บริหารวงเงินส่าหรับ
การเพิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม และวงเงินทีกันไว้ตามข้อ ๑๐
อธิการบดีอาจมอบอ่านาจให้หัวหน้าส่วนราชการภายในบริหารวงเงินงบประมาณเพือเพิม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดภายในวงเงินทีได้รับจัดสรร”
ข้อ ๑๓ ก่าหนดว่า “การเพิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เพิมได้ไม่เกินวงเงินที
ได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเพิมเงินเดือน
การเพิมเงินเดือนให้เพิมเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงินงบประมาณ
ของกลุ่มใดมีเหลือ อาจเกลียวงเงินทีเหลือเพือเพิมเงินเดือนให้กลุ่มอืนต่อไป ทั้งนี้ ให้แยกวงเงินเพิมเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยทีจ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ออกจากกัน”

-๑๓ดั ง นั้ น เพื อให้ ก ารบริ ห ารวงเงิ น เพิ มเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเพิมเงินเดือนที
ก่าหนดในประกาศฯ กองการเจ้าหน้าที จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาการบริหารวงเงินและ
การจั ดสรรวงเงิ น เพิ มเงิ น เดือ น ครั้ ง ที ๒ ณ วั น ที ๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
ประเด็นที่ต้องระวัง
กรณีผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในพิจารณางดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือน
ให้บุคลากรผู้ใด ให้แจ้งการงดเลือนเงินเดือนหรือไม่เพิมเงินเดือนให้บุคลากรผู้นั้นทราบ ตามแบบ ง.ด. ๑ ทั้งนี้ หาก
บุ ค ลากรผู้ นั้ น ประสงค์ จ ะขอทบทวนให้ ด่ า เนิ น การ ตามข้ อ ๓ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื อง
หลั กเกณฑ์ และวิธีการขอทบทวนการงดเลื อนเงิ นเดื อนหรื อไม่ เพิมเงิน เดือนของบุคลากร สั งกั ดมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ดังนี้
(๑) ยืนหนังสือขอทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และ
เอกสารหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายใน ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทีได้รับแจ้ง
(๒) ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการภายในด่าเนินการทบทวนให้เสร็จสิ้นก่อนทีจะส่งผล
การเลือนเงินเดือนหรือเพิมเงินเดือนให้มหาวิทยาลัย
(๓) หากผลการพิจารณาตามข้อ (๒) ไม่เป็นทียุติภายในส่วนราชการภายใน ให้บุคลากรผู้
นั้นยืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียด และเอกสารหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทีได้รับทราบผลการทบทวนครั้งสุดท้ายจากส่วนราชการภายใน
(๔) หากพ้นก่าหนดเวลาตามข้อ (๑) และ (๓) ให้ถือว่าบุคลากรผู้นั้นรับทราบผลการ
เลือนเงินเดือนหรือเพิมเงินเดือนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ ข้อมูลวงเงินเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ๒
วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินงบประมาณ
เอกสารหมายเลข ๒ ข้อมูลวงเงินเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ๒
วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินรายได้
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาการบริหารวงเงินเพิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที ๒ ณ วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรปรับปรุงระบบการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที ศึกษาระบบการเพิมเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยอืนๆ และ
น่าเสนอแนวทางการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และเพือเตรียมพร้อมส่าหรับการออกนอกระบบ
๓. ควรตั้งคณะท่างานพัฒนาระบบการเพิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทน
ของสภาอาจารย์ ๔ คน และผู้แทนคณะในก่ากับ
๔. มอบสภาอาจารย์รวบรวมหลักการและระบบการเพิมเงินเดือนของมหาวิทยาลัยต่างๆ
และส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที
/มติที่ประชุม…

-๑๔มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบวงเงินเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ และสภาอาจารย์ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๕.๓ การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง)
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๔
เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
และการเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า เป็นตามทีกระทรวงการคลังก่าหนด ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ่า
ของส่วนราชการ ด่าเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
โดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดล่าดับผลการประเมินเรียงล่าดับ เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
คะแนนเต็ม
๑๐๐

ดีเด่น
(๙๐-๑๐๐%)
๙๐-๑๐๐

ระดับผลการประเมิน
เป็นที่ยอมรับได้
(๖๐-๘๙%)
๖๐ - ๘๙

ต้องปรับปรุง
(ต่ากว่า ๖๐%)
๐-๕๙

๒. การเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ด่าเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลงวันที ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ก่าหนดไว้ว่า“การ
เลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า ครึงปีแรก (วันที ๑ เมษายน) ให้ควบคุมจ่านวนผู้ทีได้รับการเลือนขั้นหนึงขั้น ต้องไม่
เกินร้อยและ ๑๕ ของอัตราลูกจ้างประจ่าทีครองอยู่ ณ วันที ๑ มีนาคม ส่าหรับการเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า
ครึงปีหลัง (วันที ๑ ตุลาคม ) ให้อยู่ภายใต้วงเงินเลือนขั้นร้อยละ ๖ ของจ่านวนอัตราค่าจ้างทีมีผู้ครองอยู่ ณ วันที ๑
กันยายน โดยให้น่าจ่านวนเงินทีได้รับการเลือนขั้นครึงปีแรก (วันที ๑ เมษายน) มาหักออกก่อน (ไม่ร่วมค่าตอบแทน
พิ เ ศษ) ทั้ ง นี้ จ่ า นวนผู้ ที ได้ รั บ การเลื อนขั้ น ค่ า จ้ า งรวมกั น ทั้ ง ปี สองขั้ น จะต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๑๕ ของจ่ า นวน
ลูกจ้างประจ่าทีครองอยู่ ณ วันที ๑ มีนาคม”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลูกจ้างประจ่าฯ ทั้งหมดจ่านวน ๑๐๕ คน จ่านวนผู้ทีจะได้รับ การ
เลือนขั้นค่าจ้างฯ ๑ ขั้น (ร้อยละ ๑๕) ทั้งหมด ๑๒ คน ทั้งนี้ ผลการเลือนขั้นค่าจ้างเป็นไปตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ่า ณ วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้

-๑๕ตารางที่ ๑ ผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครึ่งที่ ๑ ณ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๖๐

สังกัด
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
ส่านักวิทยบริการ
ส่านักงานอธิการบดี
รวม

อัตราที่มี
คนครอง
(คน)
๓๙
๔
๙
๑๒
๓
๑
๗
๓๐
๑๐๕

การเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง (๑ ขั้น
ร้อยละ๑๕)
(คน)
๕
๐
๑
๑
๐
๐
๑
๔
๑๒

การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ตามที่หน่วยงานนาเสนอ รวมผลการพิจารณา
ให้เลื่อนขัน้
๑ ขั้น
๐.๕ ขั้น
(คน)
(คน)
๖
๓๓
๓๙
๑
๓
๔
๑
๘
๙
๒
๑๐
๑๒
๑
๒
๓
๐
๑
๑
๑
๖
๗
๓
๒๗
๓๐
๑๕
๙๐
๑๐๕

ตารางที่ ๒ ข้อมูลวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สังกัด

อัตราค่าจ้างรวม
๑ ก.ย.๖๐

(๑) คณะเกษตรศาสตร์
๘๓๓,๖๖๐.๐๐
(๒) คณะเภสัชศาสตร์
๘๐,๐๕๐.๐๐
(๓) คณะวิทยาศาสตร์
๑๙๑,๐๒๐.๐๐
(๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๖๗,๖๕๐.๐๐
(๕) คณะศิลปศาสตร์
๖๒,๕๔๐.๐๐
(๖) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
๒๓,๗๑๐.๐๐
(๗) ส่านักวิทยบริการ
๑๕๓,๖๓๐.๐๐
(๘) ส่านักงานอธิการบดี
๖๑๙,๒๑๐.๐๐
รวม
๒,๒๓๑,๔๗๐.๐๐

วงเงิน ๖%
(บาท)
๕๐,๐๑๙.๖๐
๔,๘๐๓.๐๐
๑๑,๔๖๑.๒๐
๑๖,๐๕๙.๐๐
๓,๗๕๒.๔๐
๑,๔๒๒.๖๐
๙,๒๑๗.๘๐
๓๗,๑๕๒.๖๐
๑๓๐,๑๓๕.๘๐

วงเงินที่ใช้เลื่อน
(ครั้งที่ ๑)
๑ เม.ย.๖๐
๑๕,๙๓๐.๐๐
๑,๖๖๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐
๕,๐๕๐.๐๐
๑,๕๔๐.๐๐
๓๗๐.๐๐
๒,๙๔๐.๐๐
๑๑,๓๐๐.๐๐
๔๒,๒๙๐.๐๐

วงเงินคงเหลือ
(ครั้งที่ ๒)
๑ ต.ค.๖๐
๓๔,๐๘๙.๖๐
๓,๑๔๓.๐๐
๗,๙๖๑.๒๐
๑๑,๐๐๙.๐๐
๒,๒๑๒.๔๐
๑,๐๕๒.๖๐
๖,๒๗๗.๘๐
๒๕,๘๕๒.๖๐
๙๑,๕๙๘.๒๐

/ดังนั้น...

-๑๖ดังนั้น การพิจารณาเลือนขั้นค่าจ้างประจ่า ครั้งที ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ต้องพิจารณาการเลือน
๑ ขั้น รวมทั้งปีไม่เกิน ๒ ขั้น ต้องไม่เกินโควตา ๑๕ % และพิจารณาภายในวงเงินคงเหลือของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
เพื อให้ ก ารเลื อนขั้ น ค่ าจ้ า งของลู ก จ้ างประจ่ า สอดคล้ อ งกั บ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารที ก.พ. ก่า หนดมีคุ ณภาพ
เหมาะสมกั บ ปริ ม าณงานของต่ า แหน่ ง และผลงานที ได้ ป ฏิ บั ติ การรั ก ษาวิ นั ย และจรรยาบรรณ ตลอดจน
ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. การเลื อนขั้ น ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจ่ า ของส่ ว นราชการตามระบบใหม่ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลงวันที ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
๓. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเลื อนขั้ น ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจ่ า ของส่ ว นราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา ดังนี้
๑. วงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- วงเงินทีใช้เลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่า ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที ๒
ณ วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ปฏิทินการดาเนินการ
- การก่าหนดส่งผลประเมินผลการปฏิบัติราชการและผลการเลือนขั้นค่าจ้าง ให้
เป็นไปตามก่าหนดการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) อัตราว่างมีเงิน
สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามที
นางสาวศุภลักษณ์ มาคูณตน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ
เลขทีต่าแหน่ง ๒๓๗ อัตราเงินเดือน ๒๖,๖๖๐.-บาท (สองหมืนหกพันหกร้อยหกสิ บบาทถ้วน) สังกัดส่านักงาน
เลขานุการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่างานคลังและพัสดุซึงถือ
เป็นงานสนับสนุนหลักในการขับเคลือนการบริหารด้านการด่าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเพือให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ข้อเสนอแนะของส่านักงานตรวจสอบภายในและระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน่าเงินส่งคลัง เรืองการแบ่งแยก
หน้าทีด้านการรับเงิน มิให้บุคคลใดบุคคลหนึงมีหน้าทีรับผิดชอบมากกว่าหนึงลักษณะงาน เช่น การอนุมัติการรับเงิน
สด การเก็บรักษาเงินสด การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร จึง
มีความจ่าเป็นต้องมีเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านการเงิน ๑ คน และปฏิบัติงานด้านบัญชีอีก ๑ คน เพือสอบทานการ
ปฏิบัติงานซึงกันและกัน
/คณะศิลปประยุกต์...

-๑๗คณะศิล ปประยุ ก ต์แ ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ประจ่าคณะ ในการประชุมครั้งที ๖/๒๕๖๐ เมือวันที ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นชอบให้เปลียนชือต่าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย เลขทีต่าแหน่ง ๒๓๗ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากเดิม ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๒๖,๖๖๐ บาท
เป็น ต่าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๙,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เพือด่าเนิ นการสอบแข่งขันบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขทีต่าแหน่ง ๒๓๗
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ่านาจหน้าที ดังต่อไปนี้ .......
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก่าลัง มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน เงิ น เพิ มและสวั ส ดิ ก าร ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การเพิ มเงิ น เดื อ น
การพัฒนา การเปลียนและโอนย้ายต่าแหน่ง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย .....”
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท
ตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเปลียนประเภทต่าแหน่ง การเปลียนชือต่าแหน่ง การเปลียนระดับต่าแหน่ง
(๑) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน เพือรับโอน หรือย้าย หรือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และทีแก้ไขเพิมเติม และความในข้อ ๔๐ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่าหรับ
พนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ เปลี ยนระดับต่าแหน่งได้ไม่สุงกว่าระดับควบ ต่าแหน่งสู งสุดของแต่ล ะ
ประเภทต่าแหน่งและสายงานตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง”
“ข้อ ๖ วิธีการเปลียนประเภทต่าแหน่ง เปลียนชือต่าแหน่ง เปลียนระดับต่าแหน่ง
(๑) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดท่าข้อมูลตามแบบรายการ ๑ ทีแนบท้าย
ประกาศนี้และเสนอต่อ ก.บ.บ.เพือพิจารณา”
“ข้อ ๑๐ วันทีได้รับการอนุมัติการเปลียนประเภทต่าแหน่ง การเปลียนชือต่าแหน่ง การเปลียน
ระดับต่าแหน่ง และการตัดโอนต่าแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที ก.บ.บ.อนุมัติ
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๗ ต่าแหน่งทีจะเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ต้องเป็นต่าแหน่งว่างมีเงิน และเป็นไปตาม
แผนกรอบอัตราก่าลังของมหาวิทยาลัย โดยก่อนด่าเนินการเปิดสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ด่าเนินการดังนี้
(๓) กรณีต่าแหน่งว่างมีเงิน เนืองจากการลาออกจากของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เสนอขออนุมัติ
ต่ออธิการบดี”
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๑๘๕๔ ลง
วัน ที ๒๒ มิถุน ายน ๒๕๖๐ เรื อง ขอเปลี ยนชือต่าแหน่งและขออนุมัติเปิดสอบเพือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินรายได้
/๒. บันทึกข้อความ...

-๑๘๒. บันทึกข้อความ คณะศิลปประยุ กต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๒๔๑๐ ลง
วันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรือง การเปลียนชือต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
๓. แบบรายการขอเปลียนประเภทต่าแหน่ง เปลียนชือต่าแหน่ง กรณี ต่าแหน่งว่างมีเงิน
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัติการเปลียนชือต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เลขทีต่าแหน่ง ๒๓๗ สังกัดส่านักงาน
เลขานุการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากเดิม ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ
เป็น ต่าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒. ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ เลขทีต่าแหน่ง ๒๓๗ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอข้อมูลเพิมเติมว่า ปัจจุบันนักวิชาการ
เงินและบัญชีของคณะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จึงแก้ปัญหาโดยการจ้างเหมาบริการให้มาท่าหน้าทีแทน ซึงถือเป็น
ความเสียงขององค์กร ดังนั้น คณะจึงมีความจ่าเป็นเร่งด่วนทีจะต้องมีบุคคลทีมีความรู้และทักษะด้านการเงินและ
บัญชีมาปฏิบัติงาน จึงเสนอขออนุมัติเปลียนต่าแหน่งดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) อัตราว่างมีเงิน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามทีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที ๕/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เพือขออนุมัติเปลี ยนชือต่าแหน่ งพนั กงานมหาวิทยาลั ย (เงินรายได้ ) อัตราว่างมีเงิน จ่านวน ๑ อัตราคือเลขที
ต่าแหน่ง ๕๓๖
จาก ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัติการ ประเภทเชียวชาญเฉพาะ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
เป็น ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประเภทเชียวชาญเฉพาะ
สังกัดส่านักงานเลขานุการ
เนืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะเน้นภารกิจด้านการเรียนการสอนเป็น
ส่าคัญ ดังนั้น งานวิชาการของคณะถือเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื อนระบบการศึกษา ซึงงานวิชาการจะต้อง
รับผิดชอบตั้งแต่ระบบงานรับเข้าจนถึงสิ้นสุดการศึกษา หากพิจารณาตามภาระงานทีได้รับมอบหมาย จึงมีความ
จ่าเป็นอย่างยิงทีจะต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา ในการด่าเนินภารกิจทีส่าคัญดังกล่าว
คณะวิศวกรรมศาสตร์โ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจ่าคณะ ในการประชุมครั้งที
๖/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเห็นชอบให้เปลียนชือต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เลขทีต่าแหน่ง
๕๓๖ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการเปลียนต่าแหน่งดังกล่าวยังคงอัตราก่าลังเท่าเดิม
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

-๑๙อัตรากาลังปัจจุบันตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ต่าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

ข้าราชการ
๒
๑

อัตราก่าลังปัจจุบัน (คน)
พนักงาน
ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย
ประจ่า
๒
๑
๒
๐

ลูกจ้าง
ชัวคราว
๐
๐

รวม
๕
๓

ในการนี้ ก.บ.บ.ได้มีมติเห็นชอบและให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดท่าข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิมเติม ดังนี้
๑. วิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงานวิชาการทั้งหมด และภาระงานของนักวิชาการศึกษาทุกต่าแหน่ง
รวมถึงต่าแหน่งทีขอก่าหนดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. วิเคราะห์ภาระงานของต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไปทุกต่าแหน่ง รวมถึงต่าแหน่งทีขอ
ปรับเป็นลูกจ้างชัวคราวเพิมเติม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ปริมาณงาน ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาและต่า แหน่งเจ้าหน้าที
บริหารงานทัวไป โดยวิธีเทคนิคการวัดงาน ดังตารางสรุปการวิเคราะห์ปริมาณงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน
ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาและต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ๒
เอกสารประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที ศธ ๐๕๒๙.๘/ ๒๔๕๒ ลงวันที ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรือง ขอส่งข้อมูลเพือประกอบการพิจารณาการขอเปลียนต่าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. ตารางสรุปการวิเคราะห์ปริมาณงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา
และต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา ดังนี้
๑. อนุ มั ติก ารเปลี ยนชือต่า แหน่ง พนัก งานมหาวิท ยาลั ย เลขที ต่า แหน่ ง ๕๓๖ สั ง กั ด
ส่ านั กงานเลขานุ การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม “ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริห ารงานทัวไปปฏิบัติการ” เป็ น
“ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ”
๒. ขออนุ มั ติ เ ปิ ด สอบแข่ ง ขั น บุ ค คลเพื อบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า แหน่ ง
นักวิชาการศึกษา เลขทีต่าแหน่ง ๕๓๖ สังกัดส่านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะ คือ ภาระงานในต่าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาทีคณะน่าเสนอยังไม่สอดคล้องตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง หากอนุมัติให้เปลียนต่าแหน่งและมี
การจ้างบุคคลมาปฏิบัติงานจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าของต่าแหน่งในอนาคต แต่หากยังคงต่าแหน่งเจ้าหน้าที
บริหารงานทัวไป คณะสามารถมอบหมายภาระงานของต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา และยังสามารถมอบหมายภาระ
งานอืนๆ ให้ปฏิบัติงานเพือให้สอดคล้องกับมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่งได้
/มติที่ประชุม...

-๒๐มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่ง เนื่องจากภาระงานในตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ยัง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๒. อนุมัติให้เปิดสอบแข่งขันตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และมอบคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จัดทาข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันเพิ่มเติม
๕.๖ ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ ราย นายพลากร สืบสาราญ
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร คณบดี วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข เสนอ
ทีประชุมเพือพิจารณา ด้ว ย นายพลากร สื บส่ าราญพนักงานมหาวิทยาลั ย ต่าแหน่งอาจารย์ บรรจุเมือวันที ๒
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ มี ค วามประสงค์ ล าศึ ก ษาภายในประเทศสาขาวิ ช าการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน ณ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีก่าหนดระยะเวลา ๓ ปี
โดยผ่านการพิจารณามาแล้ว ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าอนามัยสิงแวดล้ อม และหลั กสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ นายพลากร
สืบส่าราญ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตามแผนการลาศึกษา
ต่อและการยืนขอต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ๑
๒. คณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที
๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ นายพลากร สืบส่าราญ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น และมอบงานบริหารบุคคลด่าเนินการในส่ ว นทีเกียวข้อง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๒
๓. ตามบันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๙/๒๒๘๕ ลงวันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นาย
พลากร สืบส่าราญ ได้ขออนุมัติลาศึกษาต่อลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมแนบหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ๓
โดยมีเหตุผลความจ่าเป็นดังนี้
๑. เพือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพอาจารย์ รองรับการรับนักศึกษาแพทย์ทีเพิมขึ้น
๒. เป็นการพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทให้ได้คุณวุฒิปริญญาเอก เพือเป็นการเพิม
สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ่าให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. เพือเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย ซึงจะได้น่าองค์ความรู้ทีได้รับจากการเรียนและ
การวิจัยมาพัฒนาสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิงแวดล้อม
และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป
๔. การลาศึก ษาต่อของบุคคลดังกล่ าวไม่ มีผ ลกระทบต่อ การจัด การเรี ยนการสอนไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และไม่เป็นเหตุให้เพิมอัตราก่าลังส่าหรับภาระงานด้านอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและด้านการเรียนการสอนได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแทน ดังนี้
/๔.๑ ด้านอาจารย์…

-๒๑๔.๑ ด้านอาจารย์ประจ่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตโดยมีผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน
ดังนี้
- อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน
๔.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้สอนหลัก (ชัวโมงบรรยาย)โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที
แทนดังนี้
- อาจารย์ ดร.อารี บุตรสอน
แต่เนืองจากปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์จ่านวน ๖๖ ราย
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ซึงหากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาอีก ๑ ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๒.๗๓ ซึ งตามระเบี ย บ ก.ม. ว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษา
ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๐ ก่าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้อง
พิจารณาอัตราก่าลังทีมีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลังเพิม โดย
ให้พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้ าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึงน่ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกอบกับตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๒/๒๕๔๘ เมือวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ก่าหนดว่า
“กรณีการขออนุ มัติล าศึกษาฯ ไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและหลั กเกณฑ์ทีก่าหนดให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพือพิจารณา”
ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๒
ข้อ ๖ ข้าราชการทีจะไปศึกษาต่อภายในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันเริมต้นเปิดภาคการศึกษา
(๒) เป็นผู้ทีพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการแล้ว
(๓) เป็นผู้ทีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อ่านวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าทีราชการ
(๔) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่
กรณีถูก ฟ้องคดีอาญาในความผิ ดทีไม่อยู่ ในข่ายต้องรอการเลือนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. วาด้วยการเลือนขั้น
เงินเดือน
ข้าราชการทีขาดคุณสมบัติตาม (๑) แต่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี หากอธิการบดีเห็นว่ามีเหตุผลและ
ความจ่าเป็นอย่างยิง จะเสนอเรืองต่อปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเพือพิจารณาอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศเป็น
กรณีพิเศษได้
ข้อ ๑๐ ก่าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ อธิการบดีจะต้องพิจารณา
อัตราก่าลั งทีมีอยู่ โดยให้ มีผู้ป ฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสี ยหายแก่ราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก่าลั งเพิม โดยให้
พิจารณาอนุมัติได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของจ่านวนข้าราชการในระดับเดียวกันกับข้าราชการผู้ขอไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศเว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษก็ให้อนุมัติเป็นกรณีๆ ไป” ซึงน่ามาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม
/๒. มติคณะกรรมการ...

-๒๒๒. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที ๑๒/๒๕๔๘ เมือวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ก่าหนดว่า
“กรณีการขออนุ มัติล าศึกษาฯ ไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและหลั กเกณฑ์ทีก่าหนดให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพือพิจารณา”
ผลการพิจ ารณาหรื อ ความเห็น ของคณะกรรมการ/หน่ว ยงานหรื อ บุค คลที่มีอ านาจหน้า ที่ห รื อ ที่เ กี่ ยวข่อ ง
ตามลาดับขั้นตอน
๑. มติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ นายพลากร สืบส่าราญ
ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตามแผนการลาศึกษาต่อและการ
ยืนขอต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๒. มติคณะกรรมการประจ่า วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุ ข ในการประชุม ครั้ง ที
๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นชอบให้ นายพลากร สืบส่าราญ ต่าแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ในการประชุมครั้งที ๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที
๔/๒๕๖๐ เมือวันที ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
๓. บันทึกข้อความ ที ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๙/๒๒๘๕ ลงวันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรือง ขออนุมัติให้
บุคลากรลาศึกษาต่อ
ประเด็นที่เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึ ง ขอเสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื อพิ จ ารณาการขออนุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยลาศึกษาภายในประเทศ ราย นายพลากร สืบส่าราญ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๕.๗ (ร่าง) แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้อานวยการกองแผนงาน เสนอทีประชุมเพือพิจารณา ตามทีคณะกรรมการด่าเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือ
วันที ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชือผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์เพือบรรจุใน
แผนการจ้างลูกจ้างชัวคราวประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสาขาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรีตามระเบียบ
/ทบวงมหาวิทยาลัย...

-๒๓ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
มอบคณะ/วิทยาลัย ทีจัดส่งข้อมูลเพือประกอบการพิจารณายังไม่ครบ ให้จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงานภายในวันที
๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เพือที กองแผนงานจั กได้รวบรวม สรุปและตรวจสอบคุณสมบัติ ต่างๆ ตามระเบียบและ
หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติทีเกียวข้องเพือน่าเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาอนุมัติ
แผนการจ้างลูกจ้างชัวคราวทีจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
กองแผนงานแจ้งคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อมูลเพือประกอบการพิจารณาแผนความต้องการ
ในการจ้างเพือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างชัวคราว จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และคณะ/
วิทยาลัยเสนอแผนความต้องการในการจ้าง รวม ๓๓ อัตรา งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๙๐๓,๕๔๐ บาท เป็น
อัต ราเดิ ม ๒๙ อัต รา งบประมาณ ๘,๑๑๘,๓๔๐ บาท อัตราใหม่ ๔ อัตรา งบประมาณ ๗๘๕,๒๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ เพือให้การพิจารณาแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราวเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมี
สัญญาจ้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
มีรายชือทีคณะ/วิทยาลัยเสนอ พบว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง รวมจานวน ๓๓ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๘,๙๐๓,๕๔๐ บาท ดังนี้
๑. เป็ น การจ้ า งผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษเป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติทีเกียวข้อง จ่านวน ๑๑ อัตรา เป็นอัตราเดิม เป็นเงิน
ค่าจ้าง ๓,๕๒๑,๘๘๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒
๒. เป็ น การจ้ า งลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศที่ มี สั ญ ญาจ้ า ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของกระทรวงการคลัง และหนังสือเวียน
แจ้งแนวปฏิบัติทีเกียวข้อง จ่านวน ๒๒ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๕,๓๘๑,๖๖๐ บาท จ่าแนกเป็น อัตราเดิม จ่านวน ๑๘
อัต รา เป็ น เงิ น ค่า จ้ า ง ๔,๕๙๖,๔๖๐ บาท และอัต ราใหม่ จ่า นวน ๔ อัต รา เป็ นเงิ น ค่า จ้ า ง ๗๘๕,๒๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓ - ๔
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บทบวงมหาวิทยาลั ย ว่าด้ว ยการจ้างผู้ มีค วามรู้ความสามารถพิเศษเป็น อาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม ๐๒๐๒/ว ๑๑ ลงวันที ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เรือง การมอบ
อ่านาจการด่าเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม ๐๒๐๒/ว ๑๘ ลงวันที ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรือง การมอบ
อ่านาจการด่าเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. หนังสือส่านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม ๐๒๐๒.๕/ว ๗๔๓ ลงวันที ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๔๓ เรือง กระทรวงการคลั งอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ส่าหรับผู้มีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ
๕(๑) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอท่าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
/๕. หนังสือ...

-๒๔๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๑๕/ว ๔๑ ลงวันที ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ เรือง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง
๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๔๐ ลงวันที ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรือง การปรับ
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง
๗. หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๒๘/ว ๗๔ ลงวันที ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรือง การจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก่าหนดภาระงานของผู้ด่ารงต่าแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการพิ จ ารณาหรื อ ความเห็ น ของคณะกรรมการ/หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ ง
ตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการด่าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที ๒/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบและให้น่าเสนอทีประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
๑. สรุปแผนความต้องการในการจ้างลูกจ้างชัวคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑)
๒. สรุปความต้องการในการจ้างชัวคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติทีเกียวข้อง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒)
๓. สรุ ป ความต้ อ งการในการจ้ า งชั วคราว ประเภทลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศที มี สั ญ ญาจ้ า ง
ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลู กจ้างชาว
ต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง ของกระทรวงการคลัง และหนังสือแจ้งแนวปฏิบั ติทีเกียวข้อง (เอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๓)
๔. ตารางสรุปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชือเสนอเพือขอบรรจุในแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔)
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเรียนเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือโปรดพิจารณา ดังนี้
๑. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการจ้ า งลู ก จ้ า งชั วคราวเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภทผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติทีเกียวข้อง จ่านวน ๑๑ อัตรา เป็น
เงินค่าจ้าง ๓,๕๒๑,๘๘๐ บาท
๒. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการจ้ า งลู ก จ้ า งชั วคราวเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภทลู ก จ้ า งชาว
ต่างประเทศทีมีสัญญาจ้างทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญา
จ้ า งของกระทรวงการคลั ง และหนั ง สื อ เวี ย นแจ้ ง แนวปฏิ บั ติ ที เกี ยวข้ อ ง จ่ า นวน ๒๒ อั ต รา เป็ น เงิ น ค่ า จ้ า ง
๕,๓๘๑,๖๖๐ บาท
/๓. งบประมาณ...

-๒๕๓. งบประมาณทีคงเหลื อหลั งการจัดสรรในเบื้อ งต้น จ่านวน ๒,๖๔๔,๒๖๐ บาท ให้ คงยอด
งบประมาณไว้ทีส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย /ส่านัก ทีมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชัวคราว
ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสัญญาจ้าง เพิมเติม ให้
เสนอเรืองไปยังกองแผนงาน เพือพิจารณากลันกรอง แล้วจึงเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือ
พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้
ความสามารถพิ เ ศษเป็ น อาจารย์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑ อัต รา เป็ น เงิ น ค่ า จ้ า ง
๓,๕๒๑,๘๘๐ บาท
๒. อนุ มั ติ แ ผนการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ประเภทลู ก จ้ า ง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง จานวน ๒๒ อัตรา เป็นเงินค่าจ้าง ๕,๓๘๑,๖๖๐ บาท
๓. เห็ น ชอบให้ น างบประมาณคงเหลื อ หลั ง การจั ด สรรในเบื้ อ งต้ น จ านวน
๒,๖๔๔,๒๖๐ บาท ไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากคณะ/วิทยาลัย/สานัก มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
เพิ่ ม เติ ม ให้ เ สนอเรื่ อ งไปยั ง กองแผนงาน เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง แล้ ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ กาหนดสาขาขาดแคลนเพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ ตามข้อ ๑
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขออนุมัติใช้กรอบอัตราว่างมีเงิน กรณีนักเรียนทุนประเภทบุคคลทั่วไปผิดสัญญา

คณะศิลปศาสตร์
คณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ เสนอที ประชุ ม เพื อพิ จ ารณา ตามที คณะศิ ล ปศาสตร์ ไ ด้
ตรวจสอบข้อมูลอัตราก่าลังร่วมกับกองการเจ้าหน้าที พบว่า คณะมีกรอบอัตราว่างมีเงิน กรณี นักเรียนทุนประเภท
บุคคลทัวไปผิดสัญญา จ่านวน ๓ อัตรา ดังนี้
ตาแหน่ง
เลขที ๙๓
เลขที ๑๘๐
เลขที ๑๘๓

สาขาวิชาที่
สังกัดสาขาวิชา
ศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารย์ วิทยาเขต ภาษาอังกฤษ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สารสนเทศ เพือศึกษาในประเทศ
ประจ่าปี ๒๕๔๕ (สกอ.)
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาด ภาษาเขมร ภาษาและวรรณคดี
แคลนเพือศึกษาในประเทศ
ตะวันออก
ประจ่าปี ๒๕๔๗ (สกอ.)
ทุ น โครงการ ผลิ ต และพั ฒ นา วั ฒ นธรรม- สังคมศาสตร์
อาจารย์ เพือศึก ษาระดับ โท-เอก ศาสตร์
ในประเทศ ประจ่าปี ๒๕๔๖
ประเภททุน

สาเหตุที่ผิดสัญญา
ไม่ส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที
ก่าหนดและได้ลาออกจากการเป็น
นักศึกษา
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา
เปลียนแปลงสาขาโดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากต้นสังกัด

/คณะกรรมการ…

-๒๖คณะกรรมการประจ่าคณะศิล ปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ๗/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้จัดสรรกรอบอัตราก่าลังดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจากค่า FTEs รายหลักสูตร
ให้แก่ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสือสาร ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเทียว และ ๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรละ ๑ อัตรา
เหตุผลในการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราก่าลังดังกล่าว คือ เพือให้การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์จึงขออนุมัติใช้กรอบอัตราว่างมีเงิน กรณี นักเรียนทุนประเภท
บุคคลทัวไปผิดสัญญา จ่านวน ๓ อัตรา เพือจัดสรรให้ทั้ง ๓ หลักสูตรดังกล่ าวข้างต้น ทั้งนี้ ภาระงานสอนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
กองการเจ้าหน้าทีได้จัดท่าข้อมูลจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ่านวน
บุคลากรประเภทวิชาการ ซึงเป็นข้อมูล ณ วันที ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่อบุคลากรประเภท
วิชาการ และบุคลากรประเภทวิชาการทีพึงมี ตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ – ๓
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ.
๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลัง ให้กระท่าได้เฉพาะส่วนราชการทีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๗ และทีแก้ไขเพิมเติม หรือส่วนงานภายในทีมีฐานะเทียบเท่าคณะทีจัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังตามวรรคหนึงให้ก่าหนดในระดับส่วนราชการมิให้ก่าหนดลงไปใน
ระดับส่วนงานภายในของส่วนราชการ เว้นแต่ส่วนงานภายในส่วนราชการนั้นมีภารกิจพิเศษหรือภารกิจเฉพาะที
คณะกรรมการก่าหนดไว้เป็นอย่างอืน
ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารกรอบอัตราก่าลังทีได้รับอนุ มัติตามวรรคหนึง และมอบภาระหน้าที
และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับประเภทต่าแหน่งและระดับต่าแหน่ง
ข้อ ๑๕ การก่าหนดกรอบอัตราก่าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให้ใช้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเกียวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และตามทีองค์กรวิชาชีพหรือสภา
วิชาชีพก่าหนด
(๒) เกณฑ์ มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด่า รงต่ า แหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามที ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยก่าหนด
(๓) เกณฑ์อืนๆ ตามทีสภามหาวิทยาลัยก่าหนด
ข้อ ๒๓ การบริหารกรอบอัตราก่าลังให้เป็นอ่านาจหน้าทีของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

-๒๗ผลการพิ จ ารณาหรื อความเห็ น ของคณะกรรมการ/หน่ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ มีอ านาจหน้ า ที่ หรื อ ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
ตามลาดับขั้นตอน
คณะกรรมการประจ่าคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ๗/๒๕๖๐ เมือวันที ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้จัดสรรกรอบอัตราก่าลัง โดยพิจารณาจากค่า FTEs รายหลักสูตร ให้แก่ ๑) หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและการสื อสาร ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิช าการท่องเทียว และ ๓)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรละ ๑ อัตรา
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑. บันทึกข้อความที ศธ ๐๕๒๙.๙/๑๐๒๕๘ ลงวันที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรือง ขออนุมัติใช้กรอบ
อัตราว่างมีเงิน กรณี นักเรียนทุนประเภทบุคคลทัวไปผิดสัญญา
๒. ตารางที ๑ สัดส่วนจ่านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อบุคลากรประเภทวิชาการ
และเปรียบเทียบบุคลากรประเภทวิชาการทีพึงมี ต่อ จ่านวนบุ คลากรประเภทวิชาการทีมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูล ณ
วันที ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓. ตารางสรุป จ่านวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ แยกตามประเภทบุคลากร สาขาวิชาและระดับ
ต่าแหน่ง ข้อมูล ณ วันที ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณา ดังนี้
๑. ขออนุมัตใิ ช้กรอบอัตราก่าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ต่าแหน่ง
อาจารย์ ซึงเป็นอัตราว่างมีเงิน เนืองจากนักเรียนทุนประเภทบุคคลทัวไปผิดสัญญา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ่านวน
๓ อัตรา ได้แก่ ต่าแหน่งเลขที ๙๓ ต่าแหน่งเลขที ๑๘๐ และต่าแหน่งเลขที ๑๘๓
๒. ขออนุมัติเปลียนแปลงสาขาวิชาและสังกัด ดังนี้
ตาแหน่ง
เลขที ๙๓
เลขที ๑๘๐
เลขที ๑๘๓

เดิม

ที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่)
สาขาวิชา
สังกัด
สาขาวิชา
สังกัด
ภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตร้อยเอ็ด* การท่องเทียว
มนุษยศาสตร์
ภาษาเขมร
ภาษาและวรรณคดี ภ า ษ า จี น แ ล ะ ก า ร ภ า ษ า แ ล ะ ว ร ร ณ ค ดี
ตะวันออก
สือสาร
ตะวันออก (สังกัดเดิม)
วัฒนธรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์

หมายเหตุ เลขที ๙๓ ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก่าลังนักเรียนทุนรัฐบาลเพือเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ ราย นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์
-ลับ๖.๓ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ราย นางสาวทัศน์วรรณ ศิระพรหม
-ลับ/เลิกประชุมเวลา…

-๒๘เลิกประชุมเวลา

๑๕.๒๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๐
………………………………………….
( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

