
 

 

 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ของส านักงานอธิการบดี    
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

......................................... 
 
ผู้มาประชุม 
๑. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา    ประธานคณะท างาน 
๒. ผู้อ านวยการกองกลาง        นางนลิน ีธนสันติ   คณะท างาน 
๓. ผู้อ านวยการกองแผนงาน           นายธีระศักดิ ์เชียงแสน  คณะท างาน 
๔. (แทน) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     นางวิชชุดา มงคล       คณะท างาน 
๕. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา         นางภูษณิศา นวลสกุล      คณะท างาน 
๖. หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพฯ          นายปริทัศน์ มัทวานุกูล  คณะท างาน 
๗. หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา        นางสาวสิริพัฒถ์ ลาภจิตร   คณะท างาน 
๘. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ     นางสาวนาวิน ีสุตัญตั้งใจ  คณะท างาน 
๙. หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์                นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร      คณะท างาน 
๑๐. (แทน) หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา     นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพฒัน์        คณะท างาน                             
๑๑. (แทน) หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพฯ     นายรัฐพล แม่นธนู   คณะท างาน 
๑๒. (แทน) หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ     นายจิตรวิรัตน์ พัดทาป  คณะท างาน 
๑๓. นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ      สิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร  คณะท างาน 
๑๔. (แทน) นางอุษณี  ค้อมศิรินทร์       นางสาวธันย์ชนก เทศนา  คณะท างาน 
๑๕. บุคลากรช านาญการพิเศษ         นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์  คณะท างาน 
๑๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ      นางยุวด ีแสนสีดา   เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้อ านวยการกองคลัง                 นายรัชชนนท ์แกะมา   ติดราชการ 
๒. ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัตงิาน       นายอภิชัย สิงหาษา   ติดราชการ 
๓. บุคลากรช านาญการพิเศษ        นางเกษร จรัญพรหมสิริ  ติดราชการ    
    
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น.    นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    ไม่มี 

 
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
                ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
                                      ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 
   ประธาน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนา
บุคลากร ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
 
    เอกสารประกอบการประชุม 

- รายงานการประชุมคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข  

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา     

 ๓.๑ พิจารณากิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี  
      ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ประธานคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานเสนอกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น  

บัดนี้  มีหน่วยงานส่งกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ด้านการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และการบริหารยุทธศาสตร์
ภาครัฐ” 

กองแผนงาน ๘๕,๘๐๐ 

๒ โครงการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ๗๙,๗๒๕.- 

๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการ เทคนิค 
และวิธีการในการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น ของต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กองการเจ้าหน้าที ่ อยู่ระหว่างจัดท า
รายละเอียด
โครงการ 

๔ โครงการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร
สายวิชาการให้ได้รับแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  

กองการเจ้าหน้าที ่ อยู่ระหว่างจัดท า
รายละเอียด
โครงการ 



๓ 
 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 
๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 
สังกัดส านักงานอธิการบดี (OD) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ๑๗๗,๐๐๐.- 

๖ โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR ในระดับเริ่มต้น (A๑) 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ๑๙,๐๐๐.- 

๗ โครงการอบรมการตรวจสอบ และการบ ารุงอาคาร
เบื้องต้นตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคาร 

ส า นั ก ง า น บ ริ ห า ร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๔๖,๐๐๐ 

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในรหัสกิจกรรม ๐๑๐๐๐๐๑๑๐๐๑๓  จ านวน 
๑,๐๐๑,๗๐๐.- บาท 
  
๑. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
 

๓.  ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับขั้นตอน (เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการประจ า
คณะ  คณบดี  หรืออธิการบดี  เป็นต้น) 
 คณะท างานด้านพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานเสนอกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ด้าน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ” 

๒.  โครงการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร   
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  สาย
สนับสนุนวิชาการ สังกัดส านักงานอธิการบดี (OD)ประจ าปี 

๔. โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับเริ่มต้น (A๑) 
๕. โครงการอบรมการตรวจสอบ และการบ ารุงอาคารเบื้องต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านอาคาร 
 
๕. ประเด็นที่เสนอที่ประชุม 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาและใหข้้อคิดเห็น 
 
 
 



๔ 
 

 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และพิจารณาดังนี้ 
๑. คณะท างานฯ เสนอให้ยกเลิกโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ใน

ระดับเริ่มต้น (A๑) เนื่องจากสามารถด าเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการประเมินความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีการอบรมสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษในโครงการนี้แล้ว 
  ๒. หน่วยงานที่เสนอด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ จัดท ารายละเอียดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมน าเสนอคณะท างานพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี  

๓. หน่วยงานขอเสนอเพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม/โครงการ ประเภท เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท)  

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๒๕๕๘ 

ผู้บริหาร 
อ.ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
อ.ประจ าหลักสูตร 
และสนับสนุน 

มหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
และส านักบริหาร
บัณฑิตฯ 

๘๕,๐๐๐ 

โครงการสัมมนา เพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานวิชาการ 

ผู้บริหารวิชาการ 
และสนับสนุน 

มหาวิทยาลัย กองบริการ
การศึกษา 
ส านักงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
และส านักบริหาร
บัณฑิตฯ 

๘๕,๐๐๐ 

การวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcome base learning) 

วิชาการ มหาวิทยาลัย กองบริการ
การศึกษา 
ส านักงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
และส านักบริหาร
บัณฑิตฯ 

๘๕,๐๐๐ 

เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

วิชาการ มหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
และส านักบริหาร
บัณฑิตฯ 

๘๕,๐๐๐ 

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน  

วิชาการ มหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนา
คุณภาพฯ และ
ฝ่ายเทคโนโลยี 

     
๑๐๐,๐๐๐  

การบูรณาการหลักสูตร  
การ Re-Profile หลักสูตร 

วิชาการ มหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนา
คุณภาพฯ 

     
๑๕๐,๐๐๐  



๕ 
 

กิจกรรม/โครงการ ประเภท เป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท)  

โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรสายวิชาการให้ได้รับแตง่ตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์  

สายวิชาการ มหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ ๕๐,๐๐๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
แผน ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ” 

ผู้บริหารและ
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัย กองแผนงาน ๘๕,๘๐๐ 

โครงการประเมินความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สนับสนุน มหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ ๗๙,๗๒๕ 

 - เข้ารับการประเมิน เพื่อรู้ระดับ และ
วางแผนพัฒนาบุคลากร 

        

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการ 
เทคนิค และวิธีการในการจัดท าผลงาน
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของ
ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

สนับสนุน มหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ ๕๐,๐๐๐ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด
ส านักงานอธิการบดี (OD) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

สนับสนุน ส านักงานฯ กองการเจ้าหน้าที่      
๑๗๗,๐๐๐  

โครงการอบรมการตรวจสอบ และการ
บ ารุงอาคารเบื้องต้นตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาคาร 

สนับสนุน มหาวิทยาลัย ส านักงานบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๖,๐๐๐ 

เทคนิคการท าวิจัยสถาบัน เพ่ือพัฒนา
งาน 

สนับสนุน มหาวิทยาลัย ส านักงานบริหาร
งานวิจัยฯ 

  

การพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร 
(OP) 

ผู้บริหารและ
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัย ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๗๘,๕๒๕  
   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ แผนการจัดการความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.๒๕๖๑ 
      นางนลินี  ธนสันติ ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดการความรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปตามเกณฑ์ของประคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอ
แผนการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้  
   กองกลาง ด าเนินการ 

๑. การจัดการความรู้การบริหารเอกสาร  Online   
๑.๑ การจัดการความรู้การบริหารเอกสาร การเกษียนเอกสาร On line  
๑.๒ การจัดการความรู้การบริหารเอกสารลับ (คู่มือส าหรับผู้ใช้บริการ) 

 -  กรรมการ 
 -  ผู้บริหาร 

๒. การจัดการความรู้การบริหารเอกสาร (การท าลายเอกสาร) 
๓. การจัดการความรู้การบริหารการประชุม (E-meeting)  
 -  ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ใช้ระบบ 
๔. คู่มือของผู้รับบริการพนักงานขับรถยนต์ 
๕. การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 
๖. คู่มือส านักงาน 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ 
๑. การจัดการความรู้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ On line 
๒. คู่มือส านักงาน 

 

 กองแผนงาน 
๑. การจัดการความรู้ Unit course 
๒. คู่มือส านักงาน 

 

 กองคลัง งานพัสดุ 
๑. การจัดการความรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. คู่มือส านักงาน 

  

 และทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี จัดท าคู่มือส านักงาน 
 
๑. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
 

๓.  ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับขั้นตอน (เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการประจ า
คณะ  คณบดี  หรืออธิการบดี  เป็นต้น) 

ไม่มี 



๗ 
 

๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
  ๔.๑ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
 
๕. ประเด็นที่เสนอที่ประชุม 
  ผู้อ านวยการกองกลาง ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดท าคู่มือการบริหารงานเอกสาร ตามระบบ E-document / E-Meeting 
๒.  กองกลาง จัดท าคู่มือของผู้รับบริการของพนักงานขับรถยนต์ คู่มือการท าลายเอกสาร 
  คู่มือส านักงาน(บริหารงานเอกสาร) และการจัดการความรู้ผู้เกษียณอายรุาชการ 
๓. โครงการทีจ่ะด าเนินการเพื่อถอดองค์ความรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓.๑ โครงการการบริหารงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโครงการวิจัยบริการวิชาการ  
๓.๒ โครงการการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome base 

learning)   
๓.๓ โครงการการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ 
๓.๔ โครงการเทคนิคการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรีและ 
 บัณฑิตศึกษา 

 
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๑๕  น. 
 
 

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


