
 

 

 
 

รายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ของส านักงานอธิการบดี    
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

วันอังคารที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

......................................... 
 
ผู้มาประชุม 
๑. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา    ประธานคณะท างาน 
๒. ผู้อ านวยการกองกลาง        นางนลิน ีธนสันติ   คณะท างาน 
๓. (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน      นางนิตยา ศรีใส   คณะท างาน 
๔. ผู้อ านวยการกองคลัง                 นายรัชชนนท ์แกะมา   คณะท างาน 
๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา          นายอัมพล พันธุ์วงศ์   คณะท างาน 
๖. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา         นางภูษณิศา นวลสกุล      คณะท างาน 
๗. หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา        นางสาวสิริพัฒถ์ ลาภจิตร  คณะท างาน 
๘. (แทน) หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา      นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์        คณะท างาน                             
๙. (แทน) หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพฯ     นายวีระพันธุ์ ค าก้อน    คณะท างาน 
๑๐. หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์           นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร  คณะท างาน 
๑๑. หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพฯ          นายรัฐพล แม่นธนู   คณะท างาน 
๑๒. บุคลากรช านาญการพิเศษ        นางเกษร จรัญพรหมสิริ  คณะท างาน 
๑๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ      นางยุวด ีแสนสีดา   เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ     นางสาวนาวิน ีสุตัญตั้งใจ  ติดราชการ 
๒. หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ          นายกิตติพศพงศ ์วรรณค า            ติดราชการ 
๓. นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ      สิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร  ติดราชการ 
๔. ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัตงิาน       นายอภิชัย สิงหาษา   ติดราชการ   
๕. พนักงานธุรการ ระดับ ๓       นางอุษณี  ค้อมศิรินทร์  ติดราชการ   
๖. บุคลากรช านาญการพิเศษ         นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์  ติดราชการ   
                        
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น.    นางพนมศรี เลิศศภุวิทย์นภา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    ไม่มี 

 
 
 
 



๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
                ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
                                      ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
   ประธาน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนา
บุคลากร ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
    เอกสารประกอบการประชุม 

- รายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

๑. วาระ ๓.๒ ปรับล าดับหมายเลขของหน่วยงานที่มีการปรับลด-เพิ่มภาระงาน/เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงาน  

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ พิจารณากลั่นกรองการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น  
      ระดับช านาญการพิเศษ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
      สังกัดส านักงานอธิการบดี 

 นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ประธานคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/ว ๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้   
ทุกหน่วยงานพิจารณาด าเนินการส่งข้อมูลการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือขอก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่ง
สูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) นั้น  

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้ส่งแบบประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ของระดับต าแหน่งสูงขึ้นของประเภททั่วไปและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมจ านวน ๒๔ อัตรา แยกเป็นดังนี้ 

๑. ประเภททั่วไป   
-ระดับช านาญงาน จ านวน ๑ อัตรา 

๒. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
          -ระดับช านาญการ จ านวน ๑๙ อัตรา 
       -ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๓ อัตรา  
โดยท่ีหน่วยงานที่ย่ืนขอก าหนดระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่  

๑. ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  สังกัดงานพัสดุ กองคลัง 
๒. ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ 
๓. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 



๓ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น   
ให้ก าหนดจ านวนเป็นสัดส่วนเทียบกับจ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ให้มีจ านวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของประเภทต าแหน่งที่มีใน
ส่วนราชการ ซึ่งปัจจุบันจ านวนต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษของส านักงานอธิการบดีมีจ านวนเกินร้อยละ ๑๕ 
ของบุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงมีมติให้หน่วยงานต้นสังกัดที่เสนอขอก าหนดระดับ
ช านาญการพิเศษน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม โดยต้องแสดงให้เห็นถึงภาระงานของหน่วยงานต้น
สังกัดในภาพรวมและภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของบุคลากรในสังกัด พร้อมผลการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการก าหนดการต าแหน่งช านาญการพิเศษ  และเสนอแบบประเมินค่างานและเอกสาร/หลักฐานการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือน าเสนอ
คณะท างานพัฒนาบุคลากรพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีในครั้งต่อไป
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  

  บัดนี้  หน่วยงานต้นสังกัดที่ย่ืนความประสงค์ขอก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการพิเศษ ได้จัดส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. กองคลัง ได้จัดส่งข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ข้อมูลเปรียบเทียบต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุระดับช านาญการพิเศษที่ได้รับอนุมัติแล้วและข้อมูลประกอบการขออนุมัติกรอบในต าแหน่ง
ดังกล่าวเพ่ิมอีก ๑ ต าแหน่ง พร้อมแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ผังแสดงอัตราก าลัง และภาระงาน
ในสังกัดกองคลัง ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินรับ งานการเงินจ่าย งานพัสดุ และงานบัญชี   

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑ 
 

๒. ส านักกฎหมายและนิติการ ได้จัดส่งข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน พร้อมแสดง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ผังแสดงอัตราก าลัง  และภาระงานในสังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนิติกรรมสัญญา งานคดี งานกฎหมาย และงานวินัยและอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒ 
 

๓. ส านักงานพัฒนานักศึกษา : พิจารณาทบทวนแล้ว ขอยกเลิก   
 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการขอก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น ระดับ

ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่า มีความเหมาะสมและมีความ
จ าเป็นต้องก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการพิเศษ หรือไม่ อย่างไร แยกเป็น 

๑) ขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๑ ต าแหน่ง สังกัดงานพัสดุ  
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

๒) ขอก าหนดต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๑ ต าแหน่ง สังกัดส านักงานกฎหมาย
และนิติการ ส านักงานอธิการบดี 
 

คณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและ
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ให้กองคลังด าเนินการ ในการขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ
พิเศษ จ านวน ๑ ต าแหน่ง สังกัดงานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  ดังนี้ 

  ๑.๑ ต้องสรุปเหตุผลและความจ าเป็นให้ชัดเจน (ตามข้อ ๓ ในแบบประเมินฯ) 



๔ 
 

 
 
 
 

  ๑.๒ จัดท าตารางเปรียบเทียบภาระงานและปริมาณที่ได้รับมอบหมาย 
แต่ละกรอบต าแหน่ง  

ต าแหน่ง ๔๓ ต าแหน่ง ๔๘ ต าแหน่ง ๔๙ ต าแหน่ง ๕๐ 
ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

         ๑.๓ แบบประเมินค่างาน หน้า ๑๑-๗๖ การน าเสนอภาระงานใหม่ ระดับช านาญการ
พิเศษ ให้อธิบายภาระงานให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินค่างาน เช่น การปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการก าหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ ได้มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างไร  
     

  ๒. ขอก าหนดต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๑ ต าแหน่ง สังกัด
ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี 

  ๒.๑ ต้องสรุปเหตุผลและความจ าเป็นให้ชัดเจน (ตามข้อ ๓ ในแบบประเมินฯ) 
๒.๒ จัดท าตารางเปรียบเทียบภาระงานและปริมาณที่ได้รับมอบหมายแต่ละกรอบ

ต าแหน่ง  
ต าแหน่ง ......... ต าแหน่ง ......... ต าแหน่ง ....... ต าแหน่ง ........ 
ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภาระงานและ
ปริมาณที่ได้รับ
มอบหมาย 

  
      ๒.๓ แบบประเมินค่างาน การน าเสนอภาระงานใหม่ ระดับช านาญการพิเศษ ให้

อธิบายภาระงานให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินค่างาน เช่น การปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการก าหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ได้มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างไร พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงประกอบการพิจารณา 

 

๓. ให้กองคลังและส านักงานกฎหมายและนิติการ ด า เนินการตามข้อเสนอแนะให้     
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในวันที่      
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด ให้น าเสนออีกครั้งภายในวันที่     
๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ
สภามหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้กองคลังและส านักงานกฎหมายและนิติการ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
 

๕.๒ การติดตามผลการน ากระบวนการจัดการความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 
      ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี 

 นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ประธานคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการเพ่ือสร้างกระบวนการจัดการ



๕ 
 

ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้แก่ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความคิดผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา เรื่อง “สุนทรียสนทนาพัฒนาความคิด” 
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM ฉบับมือใหม่หัดขับ : จัดการความรู้สู่การพัฒนา
งาน จ านวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี และรายงานผล
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับส านักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง คือ ร้อยละของหน่วยงานที่น า
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงาน จึงเสนอท่ีประชุมคณะท างานด้านการพัฒนา
บุคลากร ส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแนวทางการติดตามผลการน ากระบวนการจัดการความรู้/การน า    
แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

จึงเสนอที่ประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
พิจารณาแบบติดตามผลการน ากระบวนการจัดการความรู้/การน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาของหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
คณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  ได้พิจารณาให้

ข้อเสนอแนะและปรับแบบติดตามผลการน ากระบวนการจัดการความรู้/การน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาของหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ๒ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๔๐  น. 
 
 

  (นางยุวดี แสนสีดา)               (นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา) 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   
              ผู้จดรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


