
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 คร้ังที่  12/2548   

วันพฤหัสบดทีี่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2548     
ณ  หองประชุมอุบล 2  ชัน้ 4  สํานักงานอธิการบดี  
------------------------------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 
 1.  อธิการบดี     ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ  ประธานกรรมการ 
 2   (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร  นายนรินทร  บุญพราหมณ  กรรมการ 

3.  (แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร  นายศักดิ์สิทธิ ์ ศรีภา   กรรมการ 
4.  (แทน)ประธานสภาอาจารย   ผศ.สุริยา  โชคสวัสดิ ์   กรรมการ 
5.  ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย  นายจิรศักดิ์  บางทาไม   กรรมการ 

  6.  รองอธิการบดีฝายบรหิาร   ผศ.ทวคีูณ  สวรรคตรานนท  กรรมการ   
                                                                                                           และเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
1.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ  ศ.นพ.ประสิทธิ์  เพ็งสา    

การสาธารณสขุ         กรรมการ 
 2.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   รศ.สถาพร  โภคา   กรรมการ  
 3.  ผูอํานวยการกองกลาง   นางนลินี ธนสนัต ิ             ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูรวมประชมุ 
 1.  นางนิตยา  ศรีใส    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ระดับ 5 
 2.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ   เจาหนาที่บุคคล 6  ระดับ 6 
 3.  นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป     รักษาการในตาํแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่ 
  
เร่ิมประชุมเวลา 09.45 น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   1.1  กรรมการบริหารงานบุคคล ประเภทผูแทนคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนา 
                                             หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
   ตามที่ขอ 6   แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2548 กําหนดใหผูแทนคณบดี    ผูอํานวยการ   หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา  
และรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่จัดตั้งโดยขอบังคับสภามหาวิทยาลยั จํานวน 5 คนเปนกรรมการในคณะกรรมการ           
                                                                                                                                /บริหารงานบคุคล…..             
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บริหารงานบคุคล (ก.บ.บ.) โดยใหมีวาระดํารงตําแหนงสามปและหลกัเกณฑวธิีการและเงื่อนไขไดมา ใหอธิการบดี 
เปนผูกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย   
   และตามขอ 11  แหงบทเฉพาะกาลของขอบังคับ ฯ  ดังกลาว     กําหนดใหผูแทนคณบดี 
ผูอํานวยการ ….ฯลฯ….ที่จัดตั้งโดยขอบงัคับของสภามหาวิทยาลยัและคําสั่งสภามหาวิทยาลยั ที่ 7/2547 ลงวันที ่
22 ธันวาคม 2547 ปฏิบัตหินาที่จนครบวาระ …..ฯลฯ….. 
   ทั้งน้ี    ผูไดรับเลือกในวาระแรกไดแก คณบดีคณะเกษตรศาสตร วศิวกรรมกรรมศาสตร 
เภสัชศาสตร  แพทยศาสตร ฯ  และนติิศาสตร ฯ  ดํารงตําแหนงตั้งแต 26 มกราคม 2548 ถึง 25 มกราคม 2551 
นั้น 
    
   เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร     กอปรกับสภา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดอนุมัติขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะนติศิาสตรและรัฐศาสตร  
พ.ศ. 2548  ประธานจึงแจงที่ประชุมทราบและขอความเห็นชอบ  ดังนี้ 
 
   1)  รศ.วรพงษ  สุริยภัทร  กรรมการบริหารงานบุคคล  ประเภทผูแทนคณบดี ไดลาออก 
จากตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร  ตั้งแต 1 มิถุนายน 2548  และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง ผศ.วัชรพงษ  
วัฒนกูล  เปนคณบดีคณะเกษตรศาสตร  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2548      ดังนั้น    เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของ 
บทเฉพาะกาลที่อางถึงขางตน       จึงขอความเห็นชอบให   คณบดีคณะเกษตรศาสตร  ผศ.วชัรพงษ   วัฒนกูล    
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลตอจาก  รศ.วรพงษ  สุริยภัทร  เทากับระยะเวลาทีเ่หลอือยูคือ   ตั้งแต 
วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวนัที่  25  มกราคม  2551 

2)  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2548  ไดอนุมัติขอบังคบัสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคณะนิตศิาสตรและรฐัศาสตร พ.ศ. 2548   โดย   
อ.สมบตัิ  วอทอง  ยังคงดํารงตําแหนงคณบดีผูกอตั้งคณะนิตศิาสตร ฯ อยูเชนเดิม     ดังน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตาม
เจตนารมณของบทเฉพาะกาลที่อางถึงขางตน จึงขอความเห็นชอบให อ.สมบัติ  วอทอง ดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริหารงานบคุคลตอไปตามเดิม 
  
   เอกสารประกอบการประชุม 

- สําเนาบันทึกหนวยวนิัย ฯ ที่ ศธ 1529.1.1/พิเศษ ลว. 17 พฤศจิกายน 2548 
- สําเนาบันทกึหนวยวนิัย ฯ ที่ ศธ 1529.1.1/1835  ลว. 22 พฤศจิกายน 2548 

 
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ  และใหหนวยวนัิยและนิติการดําเนินการตามมติที่ประชุม 
ตอไป 
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ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 11/2548  
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล  ครั้งที ่11/2548  เม่ือวันที ่ 3  พฤศจิกายน  2548 
 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 การกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงชํานาญการ ระดับ 7-8 เพิ่มเติม 
   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งที่ 11/2548 เม่ือวันที่ 
3  พฤศจิกายน  2548  รับทราบการพิจารณาของ ก.ม. ที่มอบใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาการกําหนด 
ความจําเปนใหมีตําแหนงชํานาญการ ระดับ 8 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานเีพ่ิมเติม     และเห็นชอบใหงาน 
การเจาหนาที่ กองกลาง นําเสนอสภามหาวิทยาลัย  นัน้ 
   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เม่ือวันที ่19 พฤศจิกายน 
2548    ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงชํานาญการ  ระดับ 8  ของมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  เพ่ิมเติมอีก 4 ตําแหนงตามที่เสนอ ไดแก 
   1)  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ/สํานัก 
   2)  ตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา  สังกัดงานประชาสมัพันธ กองกลาง 
   3)  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร  สังกัดงานสวนและสิ่งแวดลอม กองกลาง 
   4)  ตําแหนงนายชางเขียนแบบ  สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง 
   ประธาน  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมทราบการแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงทาง 

วิชาการของขาราชการและพนักงาน  จํานวน  10  ราย  ดังนี้ 
1) นายสุวัฒน  ธีระพงษธนากร   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เลขที่ประจํา 

ตําแหนง 92 อัตรา 22,330 บาท สังกัดภาควิชาพชืไร คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง 
รองศาสตราจารย สาขาวชิาพืชไร 
 
             /2) นางพรพิมล….. 
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2) นางพรพิมล  สุริยภัทร   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เลขที่ประจํา 
ตําแหนง 95 อัตรา 44,130 บาท สังกัดภาควิชาพชืสวน คณะเกษตรศาสตร ไดเสนอผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวชิาพืชสวน 

3) นางนองเล็ก   บุญจูง  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 579 อัตรา 
14,500 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิา 
เภสัชศาสตร 

4) นายธานินทร   นุตโร  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 183 อัตรา 
19,030 บาท สังกัดภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
สาขาวิชาฟสกิส 

5) นายอนุสรณ   นิยมพันธ  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 429 อัตรา 
16,490 บาท สังกัดภาควิชาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
สาขาวิชาฟสกิส 

6) นางสาวชริดา  ปุกหุต  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขที่ประจําตําแหนง 413 อัตรา 
24,700 บาท สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยสาขาวิชาจลุชวีวทิยา 

7) นางสุขอังคณา  ลี  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7  เลขที่ประจําตาํแหนง 448 อัตรา 
14,900 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดเสนอผลงานเพื่อขอกาํหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวิศวกรรมอตุสาหการ 

8) นายสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 477  
อัตรา 17,310 บาท สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิา 
ภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) 

9) นางรุงทพิย  อันมัย   ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 เลขทีป่ระจําตําแหนง 483  
อัตรา 18,920 บาท สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิา 
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

10) นางสาวยุพา  กาฬเนตร  ตําแหนงนักวชิาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจํา 
ตําแหนง 529 อัตรา 25,180 บาท สังกัดฝายผลติและบริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ ไดเสนอผลงานเพื่อขอ 
กําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 
   เอกสารประกอบการประชุม 

- รายละเอียดของการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                     /4.2 รายงานผล….. 
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   4.2  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
                                             เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 
   ตามที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 เม่ือวันที่  23 
กันยายน  2547          ไดอนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยประจําป 
งบประมาณ 2548  นั้น  
   บัดนี้    คณะกรรมการประเมินการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน 
สังกัดคณะเภสัชศาสตรไดประเมินผลการปฏิบตัิงานเรยีบรอยแลว        โดยอนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม.และ 
มติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ที่ 10/2544  เม่ือวันที่  26  กันยายน  2544     ประธานจึงรายงาน 
ผลการประเมินเพื่อทราบ  ดังนี้ 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ความเห็นของกรรมการประเมิน 
1 รองศาสตราจารยแพทยหญิงกาญจนา เกษสอาด เหมาะสม 
2 เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน เหมาะสม 
3 รองศาสตราจารยเฉลิมศรี  ภุมมางกูร เหมาะสม 

   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ตามที่ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน 
อาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542    กําหนดใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏบิัติงานของผูมีความรูความ 
สามารถ อยางนอย 1 ครั้งในรอบปหรือกอนสิ้นสุดสัญญา    และ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยกําหนดคณะรายงานผล 
การประเมินให อ.ก.ม.ทราบ  นั้น     
   เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน รักษาการหวัหนางานการเจาหนาที่เสนอที่ประชุม 
พิจารณากําหนดการเสนอเรื่องตอที่ประชุมดังน้ี 

1)  ตนสังกัดรายงานผลการประเมินตอมหาวิทยาลัย 
2)  กรณีผานการประเมิน ใหงานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอประธานคณะกรรมการ 
     บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ โดยไมตองนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
     บุคคล 
3)  กรณีไมผานการประเมนิ  ใหงานการเจาหนาที่ กองกลาง นําเสนอคณะกรรมการ 
     บริหารงานบุคคล 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

                 /4.3 จางพนักงาน….. 
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   4.3  จางพนักงานมหาวทิยาลัย 
ประธาน  เสนอที่ประชุมทราบเรื่องการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 4 ราย ดังนี้   

   พนักงานมหาวิทยาลัย  ( ประเภทบุคคลท่ัวไป ) :  เงินรายไดคณะ 
1)  นางสาวประพาภร   หอมหวล   คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี  จาก 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ตําแหนงนักวทิยาศาสตร เลขทีป่ระจําตําแหนง 1  อัตราคาจางเดือนละ  6,551 บาท   
คาสวัสดิการเดือนละ 3,180 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวนัที ่3 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ( ประเภทบุคคลท่ัวไป ) :  เงินงบประมาณ 
2)  นายธีระพล  อันมัย  คุณวุฒินิเทศศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวารสารสนเทศ   จาก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตาํแหนงอาจารย เลขที่ประตาํแหนง 89 อัตราคาจางเดือนละ 8,013 บาท คาสวัสดิการ  
เดือนละ 5,446 บาท สังกัดคณะศลิปศาสตร  ตั้งแตวันที่  15  สิงหาคม  2548  ถงึวันที่  30  กันยายน  2549 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ( ผูมีภาระผูกพัน ) :  เงินงบประมาณ 
3)  นางสาวจฬุาลักษณ  กุคําอู  คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ตําแหนงอาจารย   เลขทีป่ระจําตําแหนง  133  อัตราคาจางเดือนละ  8,013 บาท คา
สวัสดิการเดือนละ  5,446 บาท  สังกัดคณะศิลปศาสตร  มีระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุน  1  ป    ตั้งแตวันที ่ 3  
ตุลาคม  2548  เปนตนไป   

4)  นางสาวใจนุช   กาญจนภู   คุณวุฒิเภสัชศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาเภสชัศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหนงอาจารย   เลขที ่77  อัตราคาจางเดือนละ  7,251 บาท  คาสวสัดิการเดือนละ  
4,928 บาท  สังกัดคณะเภสัชศาสตร  มีระยะเวลาปฏบิัติงานชดใชทุนเปนเวลา  2  ป  ตั้งแตวนัที่  5  กันยายน   
2548  เปนตนไป 

มติที่ประชุม                  รบัทราบ 

4.4  พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอ 
  ประธาน เสนอที่ประชุมทราบเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอ จํานวน 2 รายดังน้ี 

1)  นางสาวชดิหทัย  ปุยะติ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  ตําแหนงอาจารย สังกัด 
คณะศลิปศาสตร  ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาจีน  ณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนเวลา 2 ป  
ตั้งแตวันที่  1  พฤศจิกายน  2548    ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2550      ดวยทุนอุดหนุนการศึกษาคณะศลิปศาสตร  
ประจําป 2548  ทั้งน้ี  ไมไดรับคาจางและคาสวสัดิการระหวางลาศึกษา  

2)  นายชัยวฒุิ   กรุดพันธ     พนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ  ตําแหนงอาจารย 
สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสตัววทิยา ณ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร  ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน  ประจําป  2548   เปนเวลา  3  ป  ตั้งแตวันที่  1  
พฤศจิกายน  2548  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2551  โดยไดรับคาจางระหวางลาศึกษาเดือนละ 10,087 บาท   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                                        /เพ่ือลดขั้นตอน….. 
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   เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  รักษาการหัวหนางานการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุม 
พิจารณากําหนดการเสนอเรื่องตอที่ประชุม  ดังนี้ 

1.  กรณีการขออนุมัติลาศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติงานวิจัย  ของพนักงานเปนไป 
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนด   ใหงานการเจาหนาที่  กองกลาง  ดําเนินการโดยไมตองนําเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคล   
   2.  กรณีการขออนุมัติลาศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติงานวิจัยของพนักงานไมเปนไป 
ตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กําหนด     ใหงานการเจาหนาที่ กองกลาง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4.5  ปรับวุฒพินักงานมหาวิทยาลัย 
งานการเจาหนาที่  กองกลาง  เสนอที่ประชุมทราบการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

 จํานวน 1 ราย คือ นายสัณหภาส  สุดวิลัย ตําแหนงอาจารย เลขทีป่ระจําตําแหนง 13  สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสรีรวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต 
วันที่ 2 เมษายน 2544  ถึงวันที่ 1 เมษายน 2549   ดวยทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ไดรายงานตัว 
กลับเขาปฏบิตัิงาน  ตั้งแตวันที่  14  กันยายน  2548      และสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งแตวันที่  18  
สิงหาคม 2548       จึงใหปรับวุฒแิละใหรับคาจาง 10,918.-บาท   คาสวัสดิการ 7,420.-บาท   เลขที่ประจํา 
ตําแหนงและสังกัดเดิม  ตั้งแตวันที่  14  กันยายน  2548 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   อน่ึง เน่ืองจากการปรับวฒุิตองดําเนนิการโดยอนุโลมตามหลกัเกณฑ ก.ม. ดังน้ัน 
เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหไมตองนําเสนอเรื่องการปรับวุฒทิั้งของขาราชการ 
และพนักงานตอที่ประชมุ     ยกเวนกรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ   ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อพจิารณา 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

5.1  ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนง 
   รักษาการหัวหนางานการการเจาหนาที่  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง 
ขาราชการสังกัดสํานักวิทยบริการ  จํานวน  2  ราย เพ่ือรองรับปริมาณงานดานการผลิตสื่อและการใหบริการแก 
นักศึกษา  คณาจารย  บุคลากร  หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   อีกทั้งเพ่ือสนับสนุนและสงเสริม
พนักงานโสตทัศนศึกษาทีมี่ความรูความสามารถตรงตามตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา ทั้งน้ี สาํนักวทิย - 
บริการไดดําเนินการตามตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครัง้ที่ 1/2548 และครั้งที่ 9/2548 ครบถวนแลว 

                       /1) ขออนุมัติ….. 
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   1)  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง  นายชาญชัย  บุญคุม    ตําแหนงพนักงานโสตทัศน-
ศึกษา 5  ระดับ 5   เลขทีป่ระจําตําแหนง 60  อัตราเงินเดือน 11,470  บาท  สงักัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักวิทยบริการ    เปนตาํแหนงนักวชิาการโสตทศันศึกษา 5   ระดับ 5    เลขที่ประจําตําแหนงและอตัรา 
เงินเดือนเดิม  ตั้งแตวันที่  4  ตุลาคม  2548 
   2)  ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง  นายเทวิน  ศรีดาโคตร  ตําแหนงพนักงานโสตทัศน-
ศึกษา 5  ระดับ 5   เลขทีป่ระจําตําแหนง 244  อัตราเงินเดือน 13,070  บาท  สังกัดฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักวิทยบริการ     เปนตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5   ระดับ 5    เลขที่ประจําตําแหนงและอัตรา 
เงินเดือนเดิม  ตั้งแตวันที่  4  ตุลาคม  2548 
   เอกสารประกอบการประชุม 

- หลักเกณฑ ก.ม. และ  ขอมูลสวนบุคคล/ความเห็นของหนวยงาน 
- มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ การดําเนินการของหนวยงาน 
- เหตุผลความจําเปน  ผลการประเมิน  และความเห็นของคณะกรรมการประเมิน   

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
   5.2  ขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย เปนการเฉพาะราย 
   ตามที่  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดใหความเห็นชอบในการจดัตั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  และคณะนิติศาสตรและรฐัศาสตร  โดยแตงตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เปน 
คณบดีผูกอตัง้วิทยาลัยแพทยศาสตร ฯ  และแตงตั้ง  อ.สมบัติ  วอทอง  เปนผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะ 
นิติศาสตร ฯ          ซึ่งตอมามหาวิทยาลยัไดแตงตั้งใหเปนผูรักษาการในตําแหนงคณบดีโครงการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร ฯ  โดยจางเปนลกูจางชั่วคราวเงินรายไดของมหาวิทยาลยั  นั้น 

   1)  เน่ืองจาก   ศ.นพ.ประสิทธิ์  เพ็งสา  เกษียณอายุราชการเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2548 
และมีความตั้งใจที่จะมาปฏบิัติงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือสานตอภารกิจในการจัดตัง้วิทยาลัยแพทยฯ   
แตดวยเหตุทีข่อ 27  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  
พ.ศ. 2548  กําหนดใหพนักงานออกจากงานเมื่อมีอายุครบหกสิบป   

   ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเปนดวยความเหมาะสมและถูกตอง  อีกทั้งใหการบรหิาร 
จัดการของวิทยาลัยแพทยฯ เปนไปอยางตอเน่ืองและสมัฤทธิผ์ล  ประธาน จึงขออนุมัติจาง  ศ.นพ.ประสทิธ์ิ  
เพ็งสา  เปนพนักงานมหาวทิยาลัย  ตาํแหนงอาจารย  สังกัดวิทยาลัยแพทยฯ เปนการเฉพาะรายโดยใหได 
รับคาจางจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยเดือนละ 134,690 บาท  ตั้งแตวันที ่1  
ตุลาคม 2548  ทั้งน้ี  หากที่ประชุมใหความเห็นชอบ  จะไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาตอไป 
 
                   /เอกสาร….. 
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    เอกสารประกอบการประชุม 
    - สําเนาบันทกึกองแผนงาน ที่ ศธ 0529.5/723 ลว. 10 พฤศจิกายน 2548 
    - สําเนาบันทกึงานเจาหนาที่ ที่ ศธ 029.2.3/1359 ลว. 16 พฤศจิกายน 2548 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป    
   
   2)  เนื่องจากในขณะนี้ภาระงานดานการเรียนการสอนของคณะนิตศิาสตร ฯ เพ่ิมมากขึ้น 
โดยมหาวิทยาลัยไดจาง อ.สมบัติ วอทอง เปนลูกจางชั่วคราว ดังนั้น เพ่ือใหการจาง อ.สมบัติ วอทอง เปนไปดวย
ความเหมาะสมและใหการบริหารจัดการของคณะไปอยางตอเน่ือง ประธานจึงมีความเห็นใหจาง อ.สมบตัิ  วอทอง  
จากลูกจางชั่วคราว  เปนพนักงานมหาวทิยาลัย   
   แตดวยเหตุที่   อ.สมบัติ  วอทอง   มีอายุเกินหกสิบป    ซึ่งขัดกับขอ 27 แหงขอบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการบริหารงานบคุคลสําหรบัพนักงาน พ.ศ. 2548    ที่กําหนดใหพนักงาน 
ออกจากงานเมื่อมีอายุครบหกสิบป   

   ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนดวยความเหมาะสมและถูกตอง ประธานจึงขออนุมัติ 
จาง   อ.สมบตัิ  วอทอง  เปนพนักงานมหาวิทยาลยั  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะนิตศิาสตร ฯ     เปนการ
เฉพาะรายโดยใหไดรับคาจางจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลยั เดือนละ 35,000  
บาท   ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548     ทัง้น้ี   หากที่ประชุมใหความเห็นชอบ   จะไดเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาตอไป 
   เอกสารประกอบการประชุม 
   - สําเนาบันทกึงานเจาหนาที่ ที่ ศธ 029.2.3/1359 ลว. 16 พฤศจิกายน 2548 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบและใหเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 
   อน่ึง   สําหรับอัตราใหมเพื่อบรรจุนักเรียนทุน  ซึ่งมีจํานวนเกินกวานักเรียนทุน 
ที่จะมาบรรจใุนปงบประมาณ พ.ศ. 2549  จํานวน  8  อัตรา ตามที่กองแผนงานนําเสนอนั้น    ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบใหจัดสรรเปนอัตรากลางและใหมหาวิทยาลัยเปนผูบริหารอัตรา 
 
   5.3  การปรับสถานภาพลกูจางชัว่คราวเงินรายไดมหาวิทยาลยัเปน 

        พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลยั 
   ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  ในการประชมุครั้งที่ 8/2548  เม่ือวันที่ 29 

กันยายน  2548    ไดเห็นชอบการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเงนิรายไดมหาวิทยาลัย   เปนพนักงาน 
พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการปรับสถานภาพลูกจาง 
ชั่วคราวเงินรายไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของหนวยงาน พ.ศ. 2546   นั้น 
                /เน่ืองจาก….. 
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   เน่ืองจาก   ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2548     และ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวาดวยการลูกจาง พ.ศ.2548 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม  
2548    งานการเจาหนาที่   กองกลาง  ไดหารือกองแผนงานและนติิกรแลว  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ประเด็นตาง ๆ  เพ่ือนําไปสูการดําเนินการ   
   เอกสารประกอบการประชุม 

- ขอกําหนดและขอเสนอเพื่อพิจารณา 
- รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องคุณสมบัตขิองพนักงานมหาวิทยาลยั 
- รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
- รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการปรับสถานภาพ 
 

มติที่ประชุม เพื่อใหการพิจารณาเปนไปดวยความรอบคอบและเหมาะสม   ประธานจึงขอให
กรรมการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมแลวสงความเห็นใหงานการเจาหนาที่  กองกลาง  

 
   5.4  หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้บุคคลใหดํารงตาํแหนงเชี่ยวชาญ  

       ชํานาญการพิเศษ  ระดับ 9   
   ดวยในปจจุบนัมีขาราชการตําแหนงชํานาญการ ระดับ 8  ที่มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ  
ก.ม.ที่จะขอรบัการประเมินเปนตําแหนงเชี่ยวชาญหรือชํานาญการพิเศษระดับ 9 และ ก.ม.มอบอํานาจให อ.ก.ม.
มหาวิทยาลยั  เปนผูพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม.กําหนด      โดย อ.ก.ม.
มหาวิทยาลยั   สามารถกําหนดรายละเอยีดเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม   ทั้งน้ี  จะตองมีมาตรฐานไมต่ํากวา 
หลักเกณฑและวธิีการที่ ก.ม.กําหนด   
   ดังนั้น  เพ่ือใหการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงเชี่ยวชาญ  ชํานาญการ 
พิเศษ ระดับ 9 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนไปดวยความชดัเจน     ประธาน  จึงเสนอพิจารณากําหนด 
หลักเกณฑ  วิธีการ  ขั้นตอน  และขอกําหนดตาง ๆ  เพ่ือแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนงเชี่ยวชาญ ชํานาญการ 
พิเศษ  ระดับ 9  
   เอกสารประกอบการประชุม 
   -   กรอบตําแหนงเชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 -   หลักเกณฑ  วิธีการ  และขอกําหนด  
 -   ขอมูลมหาวิทยาลัย/สถาบันอ่ืน ๆ  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  ดังน้ี 
 
            /หัวขอ….. 
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      หัวขอ หลักเกณฑ ก.ม. มติท่ีประชุม 
คุณสมบัติ 1) ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

2) ตองดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการหรือเทียบเทา 
   มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
3) ตองดํารงตําแหนงระดับ 8 และไดรับอัตราเงินเดือน 
   อยูกอนวันเร่ิมตนปงบประมาณที่จะยื่นขอหรือเลื่อน 
   ตําแหนงไมต่ํากวาข้ัน 20,260 บาท (บัญชี 1 ต.ค. 48) 

อนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. 

แบบประเมิน 1) ประวัติสวนตัว 
2) ประวัติการรับราชการ 
3) ภาระงานยอนหลัง 3 ป 
4) ผลงาน 
5) ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
6) ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไป 

อนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม.และกําหนดเพิ่มอีก 3 หัวขอ 
เชนเดียวกับ ผูชํานาญการ ระดับ 6,7-8  คือ 
1) ขอมูล/สถิติ/สารสนเทศที่แสดงถึงเน้ืองานที่รับผิดชอบ 
2) การพัฒนาหรือการปรับปรุงงาน 
3) ผลงานโดดเดนหรือผลงานเฉพาะตัว 

องคประกอบ 
ในการพิจารณา 

ผลงาน 

1) ปริมาณงานในหนาที่ ( 5 คะแนน) 
2) คุณภาพของงานในหนาที่ ( 5 คะแนน) 
3) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ (5คะแนน) 
4) การใชวิชาชีพบริการตอสังคม ( 5 คะแนน) 

 

อนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. 

เกณฑตัดสิน กรณีปกต ิ
-ตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม 4 คะแนน และไดคาคะแนนที่  
 ที่แสดงถึงความเปนผูเช่ียวชาญหรือชํานาญการพิเศษ     
 เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 
กรณีวิธีพิเศษ  : ขาดคุณสมบัติ/มีเหตุผลความจําเปน
อยางยิง่ 
-ตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม 4.5 และคาคะแนนผลงานที่ 
 แสดงถึงความเปนผูเช่ียวชาญหรือชํานาญการพิเศษ   
 เฉลี่ย 4.5  คะแนน 

 
 
 
 

อนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. 

ผลงาน  
 
ผลงานที่เสนอขอตองตรงตามลักษณะงานของหนวยงาน
ที่ผูเสนอขอสังกัด และใหพิจารณาจาก 4 องคประกอบ 

ผลงานหลัก 
งานวิจัยที่มีมิติสัมพันธกับตําแหนงทีเ่สนอโดยเปนเจาของ 
ผลงาน 100 % และไดตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี Peer 
Review  
ผลงานประเภทอื่น 
บทความทางวิชาการที่ไดตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับ 
ทั้งน้ี ผลงานหลักและผลงานประเภทอื่น จะตองมิใชผลงาน 
ที่เปนสวนหน่ึงของการศึกษา 

ขั้นตอน 1) หนวยงานเสนอเรื่องพรอมทั้งผลงานตอ อ.ก.ม. 
2) อ.ก.ม. แตงตั้งคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตรงกับ 
  สาขาวิชาชีพที่เสนอขอเพื่อประเมินผลงาน  

3) คณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอผลการประเมินให 
  อ.ก.ม.พิจารณา 

4) มหาวิทยาลัยสงสําเนาคําส่ังให ก.ม.ตรวจสอบภายใน  
  15 วัน 

5) มหาวิทยาลัยรายงานตามแบบรายงานที่ ก.ม.กําหนด 
   ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

1) คณะกรรมการประจําคณะ/สํานักพิจารณาประวัติและ 
    ผลงานในเบื้องตน 
2) ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณารายชื่อ   
    Readers 
3) Readers พิจารณาผลงาน 
4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแตงตั้งใหดํารง 
    ตําแหนง 
5) มหาวิทยาลัยสงสําเนาคําส่ังใหก.ม.ตรวจสอบภายใน15วัน  
6) มหาวิทยาลัยรายงานตามแบบรายงานที่ ก.ม.กําหนด 
    ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

                                                                                                                            /หัวขอ….. 
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หัวขอ หลักเกณฑ ก.ม. มติท่ีประชุม 
คณะ 

กรรมการ
พิจารณา 
ผลงาน 

(Readers) 

1) อ.ก.ม. 1 ทานทําหนาที่ประธานกรรมการ 
2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตรงกับสาขาวิชาชีพที่ขอ  
   โดยตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่ขอและ 
   เปนบุคคลภายนอกไมนอยกวากึ่งหน่ึง  และมาประชุม 
   ไมนอยกวากึ่งหน่ึง 
3) กรณีปกติ จํานวน 3-5 คน / วิธีพเิศษ  จํานวน  5 คน 

 
 
 

อนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. 

คาตอบแทน 
ผูทรงคุณวุฒิ 

ทบวงมหาวิทยาลยักําหนดอัตราเงินสมนาคุณผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาตําแหนงระดับชํานาญการ เม่ือป 2530 
ดังน้ี 

 -ระดับ 6, 7-8  คนละ 600 บาท 
 -ระดับ 9        คนละ 800 บาท 
 -ใหเบิกจายจากเงนิรายได 

1)ตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6,7-8 ใหปรับ  
  จากคนละ 600 บาท เปน 1,000 บาท 
2.ตําแหนงชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ใหปรับ  
  จากคนละ 800 บาท เปน 1,500 บาท 
การเบิกจาย 
1) ใชเงินรายไดของหนวยงาน 
2) แบงสวนรับผิดชอบ ดังน้ี 
   คร้ังที่ 1  หนวยงานตนสังกัด 
   คร้ังที่ 2  ผูเสนอขอและหนวยงานตนสังกัด 1:1 

การรับเร่ือง
และวันเลื่อน
ระดับ 

วันเลื่อนระดับ 
-ไมกอนวันที่งานการเจาหนาที่รับเร่ืองหรือ 
-ไมกอนวันที่งานการเจาหนาที่รับผลงานเพิ่มเติม 
 

การรับเร่ือง 
-ใหงานเจาหนาที่รับเร่ืองเม่ือผูขอไดยื่นเร่ืองและเอกสารที่ 
 ครบถวนแลว 
วันเลื่อนระดับ 
-ไมกอนวันที่งานการเจาหนาที่รับเร่ืองและเอกสารที่ครบถวน   
  หรือ 
-ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลงานวา  
 งานนั้นสมบูรณเม่ือใด ทั้งน้ี ตองไมกอนวันที่งานการ 
 เจาหนาที่ ไดรับเร่ืองและเอกสารที่ครบถวน 

มาตรการ
ปองกันการ
ลอกเลียน 
ผลงาน 

มาตรการที่ 1 พบวาลอกเลยีนที่มิใชการอางอิง ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุงดพิจารณาการขอตําแหนงในครั้งน้ัน 
มาตรการที่ 2 ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดําเนินการทางวินัย
ตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปน
กรณี ๆ ไป 
มาตรการที่ 3 หามผูลอกเลียนผลงานเสนอตําแหนงทาง
วิชาการมีกําหนด 2 ป 
มาตรการที่ 4  กรณีที่ไดอนุมัติตําแหนงไปแลว หาก
ตรวจสอบพบภายหลัง ใหมีผูมีอํานาจสั่งบรรจุเพิกถอน
ตําแหนง โดยถือวาบุคคลดังกลาวขาดคุณสมบัติ 
(อิงการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการสาย ก) 
 

 
 
 
 

อนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. 
 

                                                                                                                             /หัวขอ….. 
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หัวขอ หลักเกณฑ ก.ม. มติท่ีประชุม 
การติดตามภาระงาน
ของผูไดรับอนุมติั

แตงต้ังแลว 

 
ไมไดกําหนด 

 

 
ควรมีบทความ อยางนอยปละ 1 เร่ือง  

มาตรการและผล
ในทางปฏบิัติ 

 

 
ไมไดกําหนด 

 

 
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 
                                              อน่ึง  ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะใหเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณากาํหนด 
ความจําเปนใหมีตําแหนงเชีย่วชาญ  ชํานาญการพิเศษ  ระดับ 9  เพิ่มเติม     ทั้งน้ี   ใหงานการเจาหนาที่ 
กองกลาง  เตรียมขอมูลเพื่อดําเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป 
 

5.5  การเทียบคุณสมบัตเิพื่อใชเปนคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนง 
       เชี่ยวชาญหรือชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 

   โดยทั่วไป  ขาราชการสาย ข/ค บางตําแหนงมีความกาวหนาได 2 ทาง คือ 
1) ทางบริหาร  ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเลขานุการคณะ/สํานัก ระดับ 7,8 
2) ทางวิชาการ  ไดแกตําแหนงชํานาญการระดับ 6,7-8  เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ 

ระดับ 9  เชี่ยวชาญ ระดับ 10 
เน่ืองจาก  ก.ม.  เปดโอกาสใหมีการเทียบคุณสมบตัิของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง 

หรือเลขานุการคณะ สํานัก       เพ่ือใชเปนคุณสมบัตใินการขอกําหนดตําแหนงเชี่ยวชาญหรือชํานาญการพิเศษ  
ระดับ 9   และในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  
และอยูในระหวางคัดเลือกเลขานุการคณะเกษตรศาสตรอีก 1 ตําแหนง 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเพื่อเทียบคณุสมบัตเิพ่ือใชเปนคุณสมบตัิในการขอกําหนด
ตําแหนงเชี่ยวชาญหรือชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 เปนไปดวยความชดัเจน  ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักเกณฑ   วิธีการ   และขั้นตอนการเทียบคุณสมบตัิเพ่ือใชเปนคณุสมบัติในการขอกําหนดตาํแหนงเชี่ยวชาญ 
หรือชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 
   เอกสารประกอบการประชุม 

 -   หลักเกณฑ  วิธีการ  และขอกําหนด  
 -   ขอมูลมหาวิทยาลัย/สถาบันอ่ืน ๆ  

 
มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  ดังน้ี 
 
                                   /หลักเกณฑ….. 
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หลักเกณฑและวิธีการของ ก.ม. มติท่ีประชุม 
ก.ม.มอบอํานาจให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยพิจารณาไดเอง โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี ้
1) เปนการเทียบคุณสมบัติของขาราชการเฉพาะตัว 
2) อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยอนุมัติเทียบคณุสมบัติเพื่อใชขอกําหนดตําแหนง 
  เชี่ยวชาญ  ชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 

3) ผูขอเทียบคุณสมบัติ ตองดํารงตําแหนงระดับ 8 และมีความรู 
  ความสามารถ ประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติ 
  มาแลวไมนอยกวา 3 ปนับถึงวันที่ขอ 

4) ใหพิจารณาเทียบคุณสมบัติจากผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ  
  โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ ปริมาณ- 
  งาน คุณภาพงาน ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ เชน คูมือ 
  ปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยคนควา การไดรับเชิญเปนวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ   
  ผูสอน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ฯลฯ  ทั้งน้ี ผลงานที่ขอเทียบสามารถ 
  นําไปเสนอขอกําหนดตําแหนงเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ  
  ระดับ 9 ได 

5) การเทียบคุณสมบัติของขาราชการเพื่อนับคุณสมบัติของความเปน 
  ผูชํานาญการ ระดับ 8 จะเทียบใหมีผลยอนหลังไปเปนเวลาไมนอยกวา  
  3 ปนับตั้งแตวันที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยมีมติใหเทียบคณุสมบัติได 

6) ใหใชแบบประเมินตามที่กําหนด 
 

หลักเกณฑ คุณสมบัติ และแบบประเมิน 
-อนุโลมตามหลักเกณฑ ก.ม. 
ขั้นตอน 
1) ผูขอเทียบคุณสมบัติยื่นเร่ืองพรอมผลงานตอตนสังกัด 
2) ตนสังกัดสงเร่ืองใหงานการเจาหนาที่ กองกลาง 
3) งานการเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถวนถูกตองของเอกสาร 
4) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
    เทียบผลงาน 
5) คณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณสมบัติรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร  
   งานบุคคลพิจารณา 
6) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติเทียบคุณสมบัติ 
7) เม่ือไดรับอนุมัติเทียบคุณสมบัติแลว ดําเนินการตามข้ันตอนกําหนดตําแหนง 
    ผูชํานาญการพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญ  ระดับ 9 

 

ผลงาน    
ไดแก  คูมือปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยคนควา การไดรับเชิญเปนวิทยากร  
ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ฯลฯ    

ผลงาน   กําหนดเชนเดียวกับตําแหนงชํานาญการ ระดับ 6,7-8 
-ผลงานบังคับ คูมือปฏิบัติงาน  และ 
-ผลงานประเภทอืน่อยางนอย 1 ชนิด ไดแก งานวิจัย หรืองานพัฒนาที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาแลว เชน บทความ งานแปล ตํารา การ
วิเคราะหงานในหนาที่ ฯลฯ 
ทั้งน้ี ผลงานทั้งหมดตองไดเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัยมาแลว 
 

คณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณสมบัติ      
ไดแก อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณสมบัติ 
 -คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแตงตั้งเปนการเฉพาะราย 
อํานาจหนาท่ี 
1) พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอขอเทียบคุณสมบัติ 
2) พิจารณาปริมาณงานและคณุภาพของผลงานที่ขอเทียบคุณสมบัติ 
3) วินิจฉัยตัดสินปญหาใด ๆ ที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานพิจารณาเทียบ 
    คุณสมบัติ 
4) สรุปผลการพิจารณาเทียบคุณสมบัติตออธิการบดีเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
    บริหารงานบุคคลพิจารณา 
 

 
 
 
                                                                                                           /ระเบียบวาระที่ 6….. 
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ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.1 ขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ  เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ประจาํปงบประมาณ 2549 

นางนิตยา  ศรีใส  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ  
ผูเกษียณอายรุาชการ  เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจําปงบประมาณ 2549  จํานวน  7  ราย  ดังนี้ 
 

1) รศ.ดร.วิโรฒ  ศรีสุโร    สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
2) รศ.ดร.ภิยโย  ปนยารชุน   สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
3) ภญ.สุพิศศรี   รัตนสิน   สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
4) รศ.เฉลิมศรี   ภุมมางกูร   สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
5) รศ.ดร.ปริมณฑ   กาญจนัษฐติิ   สังกัดวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
6) นายสมบัติ    วอทอง   สังกัดคณะนิตศิาสตรและรฐัศาสตร 
7) รศ.ดร.กนก   ผลารักษ   สังกัดคณะเกษตรศาสตร   
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ   ทั้งน้ี  ใหถอนลําดับที่ 6   เน่ืองจากจะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อจางเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตาํแหนงอาจารย  เปนการเฉพาะราย 
 
ปดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
........................................... 
(นางสาวอุษา  ประดิษฐศิลป) 
   ผูจดรายงานการประชุม 
        ……………………………….. 
       (ผูชวยศาสตราจารยทวีคูณ  สวรรคตรานนท) 
                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ที่ประชุมไดรบัรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
คร้ังที่  1/2549   
 
 

……………………………………….. 
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล 
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