
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วาระพิเศษ 

วันพฤหสับดีที ่๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น ๓  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการ      
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธ์ิ กรรมการ 
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง กรรมการ   
๗. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ 
๘. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เล็กสมบูรณ ์ กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๙. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษ์ภักดี กรรมการ    
๑๐. (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นางสาววิภาพรรณ  ตระกูลสนัติรัตน์ กรรมการ 
๑๑. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ ์ กรรมการ 
    และการออกแบบ 
๑๒. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ กรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร กรรมการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
๑๕. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ 
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี กรรมการและ 
      และวิเทศสัมพันธ์  เลขานุการ 
   
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ ติดภารกิจ     
 และกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ ติดภารกิจ     
๓. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ติดภารกิจ     
    และเครือขา่ย 
๔. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายรัชชนนท์  แกะมา ติดภารกิจ     
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาววดี  ยอดลองเมือง  บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 

/๔. นายณัฐพล… 



-๒- 
 

 
๔.  นายณัฐพล  สายโสม   นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
                             ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  การรับฟังความคิดเหน็เก่ียวกับรา่งพระราชบญัญติัระเบยีบการบริหารงาน 
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ........ 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ และ
นําส่งความเห็นดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาง E-mail : policygroup_che@yahoo.co.th 
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ น้ัน 
 

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

  หมวด ๑  บททั่วไป 
  หมวด ๒  กลุ่มสายงานและตําแหน่งในกลุ่มสายงาน 

   หมวด ๓  การกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน เงินประจํา 
            ตําแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม และสิทธิประโยชน์ 

  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 

 



-๓- 
 

 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม  

๒๕๕๙ มีมติรับทราบการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...... และมอบกองการเจ้าหน้าที่กําหนดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณารับฟังความคิดเห็น
จากผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย และรวบรวมความคิดเห็นที่เก่ียวข้องเสนอ สกอ. ต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณารับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร  
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนจากคณะและสํานัก รวม ๘๙ คน 
โดยมีความเห็นของที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ๑ และ ๒ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
เอกสารประกอบการประชมุ 

- ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเอกสารประกอบรายงานการประชุมหมายเลข ๑  และมอบกองการ
เจ้าหน้าที่ ส่งความเหน็ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๐ น. 
 

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



-๔- 
 

 
 

ที่ประชุมได้รบัรองรายงานนีแ้ล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  ครั้งที่   
๓/๒๕๕๙   

 

 
 ( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 


