
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชมุบุณฑริก  ชั้น ๒  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการ      
 และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ  
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ กรรมการ 
๘. (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการ   
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
๑๐. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เล็กสมบูรณ ์ กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ    
๑๒. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๑๓. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นายจักรภพ  เสาเวียง กรรมการ 
    และการออกแบบ 
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๗. (แทน) ผูอํ้านวยการสํานักคอมพิวเตอร์ นายอธิพงศ์  สุริยา กรรมการ 
      และเครือข่าย 
๑๘. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
๑๙. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี กรรมการและ 
      และวิเทศสัมพันธ์  เลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางกาญจนา  สาธร   บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 

/ระเบียบวาระที่ ๑… 



-๒- 
 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 

๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๘ วาระพิเศษ 
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

   ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณหน่วยชั่วโมงภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเน่ือง
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้าย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของ   
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... แล้ว และมีมติให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีกคร้ัง ก่อนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒ 
 
 
 

/เอกสารประกอบ... 
 



-๓- 
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

 ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

๒ .  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 
๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่ง 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
๒ .  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข ๑ และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  การรับฟังความคิดเหน็เก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบการบรหิารงานบคุคล 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ         
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จและให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมความเห็นที่เก่ียวข้องเสนอต่อ ก.พ.อ. 
เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... มีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยดําเนินการรับ 
ฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๒ และนําส่งความเห็นดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาง E-
mail : policygroup_che@yahoo.co.th ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
 

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
๑. ความคิดเห็นต่อบทท่ัวไป  
๒. ความคิดเห็นต่อส่วนที่ ๑ คณะกรรมการ  
๓. ความคิดเห็นต่อส่วนที่ ๒ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
๔. ความคิดเห็นต่อส่วนที่ ๓ หลกัการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

 หมวด ๑  บททั่วไป 
/หมวด ๒… 



-๔- 
 

 หมวด ๒  กลุ่มสายงานและตําแหน่งในกลุ่มสายงาน 
 หมวด ๓  การกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม และสทิธิประโยชน์ 
 หมวด ๔  วินัย จรรยาบรรณ และการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
 หมวด ๕  การดําเนินการทางวินัย 
 หมวด ๖  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

๕. ความคิดเห็นต่อส่วนที่ ๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 หมวดที่ ๑ การบรรจุและแต่งต้ัง 
 หมวดที่ ๒ การออกจากงาน 

๖. ความคิดเห็นต่อส่วนที่ ๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
๗. ความคิดเห็นต่อส่วนที่ ๖ ลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา 

 ๘.  ความคิดเห็นต่อส่วนที่ ๗ บทเฉพาะกาล  
๙.  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
ดังน้ัน เพ่ือดําเนินการรวบรวมความคิดเห็น กองการเจ้าหน้าที่จึงกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงาน ดังน้ี 
 

กิจกรรม วัน-เดือน-ปี 
๑. นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

๒. แจ้งคณะ สํานัก และสภาอาจารย์ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ข้าราชการฯ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย  

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙               

๓. รวบรวมความคิดเห็นจากคณะ สํานัก และสภาอาจารย์      ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   

๔. ส่งความเห็นให้สกอ. ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
เอกสารประกอบการประชมุ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
๒. แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ ทั้งนี้  มอบกองการเจ้าหน้าที่  กําหนดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณา
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย แล้วรวบรวม
ความเห็นที่เก่ียวข้องเสนอต่อ ก.พ.อ. ต่อไป 

/๔.๒ บคุลากร... 



-๕- 
 

 
๔.๒ บคุลากรได้รับอนุมัติใหร้ายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติงาน 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติให้  นางสาวกัญญ์จนา  นึกดี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งได้รบัอนุมัติให้ลาศกึษาระดับปริญญาโท - เอก  สาขาวิชา จุลชีววิทยาโมเลกุล  ณ   
University of PaulSabatier (Toulouse III) ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานตัวกลับ 
เข้าปฏิบัติราชการ  ต้ังแต่วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๙  เน่ืองจากสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรออนุมติั 
สําเร็จการศึกษา   

ทั้งน้ี  การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามมติ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๔    

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

๒.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔   
มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปน้ี 

 -  สําเร็จการศึกษา 
 -  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
 -  สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์     
     ทั้งน้ี  ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลักฐานประกอบการ

ย่ืนเรื่องเพ่ือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย 
 

ประเด็นทีเ่สนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล 
 

   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓ การอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้ายไปปฏิบัติราชการ 
ที่ส่วนราชการอ่ืน 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ        
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่ส่วน
ราชการอ่ืน จํานวน ๑ ราย ดังน้ี 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ประเภท/ตําแหน่ง/

อัตราเงินเดือน 
ส่วนราชการ ส่วนราชการท่ีรับโอน ต้ังแต่วันท่ี 

๑ นายสุวัฒน์  
ผาบจันดา 

ประเภท วิชาการ 

ตําแหน่ง  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตําแหน่งเลขท่ี  ๑๘๖ 

คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 /ประเด็น… 



-๖- 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดกลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา     
ด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีกรอบอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าง จํานวน ๓ อัตรา 
คือ 

ชื่อ – สกุล เลขที ่
อัตรา

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. รองศาสตราจารย์ธาดา   
สุทธิธรรม 

๓๘๐๔ ๔๔,๒๘๐  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง ให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิชาย  
สิกขา 

๑๙๘ ๕๓,๘๕๐  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เรื่อง การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษา 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ  
สิกขา 

๙๗ ๔๑,๐๕๐  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
เรื่อง การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษา 

 
เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นไปด้วย       

ความเรียบร้อย และสามารถเปิดรับบุคลากรใหม่เพ่ือมาทดแทนในอัตราที่ ว่างลงได้ คณะศิลปประยุกต์และ           
การออกแบบ จึงขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ อัตรา คือ เลขที่ตําแหน่ง 
๓๘๐๔ เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๘ และเลขที่ตําแหน่ง ๙๗ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม จํานวน ๑ อัตรา และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน ๒ อัตรา  
 
 
 
 

/เอกสาร... 
 



-๗- 
 

 
เอกสารประกอบการประชมุ     
  ๑. หนังสือคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๕.๑/๓๗๐๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๒. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เรื่อง         
ให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
  ๓. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เรื่อง การให้
โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๔. คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๓๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เรื่อง การให้
โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๕. กรอบอัตรากําลังของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  ๖. รายละเอียดการนับจํานวนอาจารย์ประจําของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
   
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาขออนุมัติการยุบเลิกตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ อัตรา คือ เลขที่ตําแหน่ง ๓๘๐๔ เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๘ และเลขที่
ตําแหน่ง ๙๗ เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จํานวน ๑ อัตรา และสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน   ๒ อัตรา 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
   ๕.๒ การเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี ที่มีชื่อตําแหน่งไม่เป็นไปตาม
โครงสร้างตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  
  

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา     
ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย รายนายชัยชนะ นวลพงษ์ เลขที่ตําแหน่ง ๖๖ 
อัตราเงินเดือน ๑๕,๙๕๐ บาท จากตําแหน่ง คนงาน เป็น ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ช่ือตําแหน่ง นายช่างเทคนิค ระดับ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากตําแหน่งคนงานเป็นตําแหน่งที่ไม่เป็นไปตามช่ือตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และเมื่อพิจารณาจากภาระงานที่ปฏิบัติจริงแล้ว คณะเห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ  ทั้งน้ีรวมทั้งเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ  
 

   เปรียบเทียบข้อมูลตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ ข้อมูลนายชัยชนะ นวลพงษ์ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่

ตํ่ากว่าน้ี 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณอย่างอ่ืนที่เทียบ

ได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณอย่างอ่ืนที่เทียบได้

ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

คุณวุฒิ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   



-๘- 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ ข้อมูลนายชัยชนะ นวลพงษ์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้าน
ช่างเทคนิค ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มี
อยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบํารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ต่างๆ  วัส ดุและครุ ภัณฑ์ อ่ืนๆ  ในความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใน
การใช้งาน  

(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือ
ออกแบบ ติดต้ัง เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ  รวมท้ังการทดลองใช้เค ร่ืองจักร 
เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย 

๒. ด้านการบริการ 
(๑) ให้ คํ าแนะ นํ าตอบปัญหา  แ ก้ ไข ปัญหา ในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  

ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
๑. บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในคณะ 

ซ่อมแซมปรับปรุง เพ่ิมเติมแสงสว่าง
ตามจุดต่างๆ ของคณะให้ใช้งานได้ดี  

๒. ดูแลระบบสาธารณูปโภคของคณะ 
ซ่อมแซมท่อนํ้าประปา อ่างล้างมือ 
อุปกรณ์ชักโครกห้องนํ้า ซ่อมแซม
ประตูห้อง ลูกบิดประตูตามช้ันต่างๆ  

๓. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียน 
 

 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๑ . ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ระบบการจ้าง อัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมเงินเดือน การพัฒนา 
การเปลี่ยนและโอนย้ายตําแหน่ง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการกําหนดช่ือตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง โดยยึดหลักสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง  

/๒. ประกาศ... 



-๙- 
 

 
 ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กําหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ข้อ ๔ การกําหนดช่ือตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้นํา
บัญชีแสดงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้กับพนักงานโดยอนุโลม 
 ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีช่ือตําแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างตําแหน่งและมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ยังคงตําแหน่งต่อไปได้ โดยมีเง่ือนไขในการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งให้เป็นไปตามที่ 
ก.พ.อ. กําหนดโดยเร็ว 

๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่ง
ตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ดํารงตําแหน่งตามประเภทตําแหน่งและ
ระดับตําแหน่ง ดังน้ี 
 ๔.๑ ตําแหน่งวิชาการ 
   ๔.๑.๑ ตําแหน่งคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ตามระดับ
ตําแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน 
   ๔.๑.๒ ตําแหน่งนักวิจัย แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะระดับปฏิบัติการ 
 ๔.๒ ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ยกเว้น กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษ 
 ๔.๓ ตําแหน่งบริหารทั่วไป 
   ๔.๓.๑ ตําแหน่งที่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
   ๔.๓.๒ ตําแหน่งที่มาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าระดับ
ปริญญาตรี ให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 
 ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีช่ือตําแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างตําแหน่งและมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. หรือคณะกรรมการกําหนด ให้ยังคงตําแหน่งต่อไปได้ โดยมีเง่ือนไขในการเปลี่ยนช่ือ
ตําแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. หรือคณะกรรมการกําหนดโดยเร็ว 
 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีปัญหาให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาด และการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ๑.  บันทึกข้อความท่ี ศธ ๐๕๒๙.๑๓/๑๓๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙  
 ๒.  มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ช่ือตําแหน่ง นายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน 
 
 

/ประเด็น... 



-๑๐- 
 

 
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย กรณีที่มีช่ือตําแหน่งไม่เป็นไปตามโครงสร้างตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ราย นายชัยชนะ นวลพงษ์ จาก ตําแหน่ง คนงาน เป็น ตําแหน่งประเภททั่วไป  ชื่อตําแหน่ง นายช่าง
เทคนิค ระดับปฏิบัติงาน โดยให้มีสังกัด เลขที่ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนคงเดิม   

  

มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

                          
     (นางสาวสริิรัตน์  วงษ์ทอง)                (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
         บุคลากรปฏิบัติการ               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสมัพันธ์ 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   
๓/๒๕๕๙   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 


