
 
 

(ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ส านักงานอธิการบดี 
------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์     นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี  ประธานกรรมการ 
๒. (แทน)รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นายรัฐพล แม่นธนู   รองประธาน 

      กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ กรรมการ 
๔. (แทน)รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน        นางกิตติยา สร้อยเพชร  กรรมการ 

คณะบริหารศาสตร์  
๕. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ  กรรมการ 
๖. รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกันคุณภาพ นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ กรรมการ 

การศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 
๗. (แทน)รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา    กรรมการ 
๘. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ นายแพทย์ประวิ อ ่าพันธุ์  กรรมการ 

การสาธารณสุข  
๙. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์  นางสาวสุวภัทร นักรู้ก่าพลพัฒน์ กรรมการ 
๑๐. (แทน)รองผู้อ่านวยการฝ่ายบริหาร ส่านักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา  กรรมการ 
๑๑. รักษาราชการแทนรองผู้อ่านวยการฝ่ายส่านักงาน นายวศิน โกมุท   กรรมการ 

ผู้อ่านวยการและฝ่ายหอพักนักศึกษา  
ส่านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๑๒. ผู้อ่านวยการกองกองกลาง    นางนลินี ธนสันติ   กรรมการ 
๑๓. ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที  นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา  กรรมการ 

      และเลขานุการ 
๑๔. บุคลากรช่านาญการพิเศษ นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิ์พันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ นางยุวดี แสนสีดา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์  ติดราชการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหมณ์  ติดราชการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ นางธิราพร ศรีบุญยงค์  ติดราชการ 
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๔. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์  ติดราชการ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕. รองผู้อ่านวยการฝ่ายบริหารและบริการ นายอธิพงศ์ สุริยา   ติดราชการ 
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๖. ผู้อ่านวยการกองแผนงาน      ติดราชการ 
    

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๕๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารงาน
และพัฒนาบุคลากร ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๖๐๗/๒๕๖๑  

   นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอ     
ที ประชุม ตามที มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการบริหารงานและ
พัฒนาบุคลากร ตามค่าสั งที  ๓๙๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น  

เนื องจากองค์ประกอบคณะกรรมการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ งานปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกค่าสั งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการ
บริหารงานและพัฒนาบุคลากร ตามค่าสั งที  ๖๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการมี
องค์ประกอบและหน้าที  ดังนี้ 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดี/รองผู้อ่านวยการ ทุกคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก 

ที ควบคุมดูแลด้านบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๔. ผู้อ่านวยการกองกลาง    กรรมการ 
๕. ผู้อ่านวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
๖. ผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที     กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางยุวดี แสนสีดา     ผู้ช่วยเลขานุการ  
คณะกรรมการมีหน้าที่ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด่าเนินการจัดการความรู้อย่าง

เป็นระบบ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด่าเนินงานตามแผนการบริหาร

และแผนการพัฒนาบุคลากรที คณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบแล้ว 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื อให้บุคลากร

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร 
๔. จัดให้มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ด้านการบริหารบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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๕. รายงานผลการด่าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๖. ด่าเนินงานอื น ๆ ที เกี ยวข้อง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑   รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ระดับ

มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอ      

ที ประชุม ตามผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ องค์ประกอบที  ๕ ด้านการบริหารจัดการ เกณฑ์
มาตรฐานด้านการด่าเนินการจัดการความรู้  ระดับคณะและส านัก พบว่า ผ่านการประเมิน (๑ คะแนน) 
จ่านวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่านักงานอธิการบดี ส่านักวิทยบริการ ส่านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ
ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่าหรับระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน คือ ไม่ผ่านการประเมิน (๐ คะแนน)   

คณะกรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนา คือ มหาวิทยาลัย
ควรมีการวางระบบการจัดการความรู้ที มีประสิทธิผล ประกอบด้วย  

(๑) การก่าหนดประเด็นความรู้ที จ่าเป็นขององค์กร  
(๒) วิธีการค้นหาองค์ความรู้ที มีอยู่ในบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ  
(๓) มีการจัดการเพื อให้เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้ตามประเด็นองค์ความรู้ที ก่าหนดไว้  
(๔) มีวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที ดีที เกิดจากการเรียนรู้ที มีอยู่ในองค์กร เพื อน่ามาส่งเสริมและ

เผยแพร่เพื อให้มีการน่าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้เพิ มขึ้น เช่น การแลกเปลี ยนเรียนรู้การพัฒนา
หลักสูตรจนได้รับการรับรอง TQR ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

(๕) มีวิธีการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เพื อให้ง่ายต่อการสืบค้น และควรแสดงให้เห็นถึง
การน่าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ งจะส่งผลไปสู่การบรรลุพันธกิจด้านการสร้างองค์ความรู้อย่าง
แท้จริง 
  คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ งมีหน้าที 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด่าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ในการประชุมครั้งที  ๑/
๒๕๖๑ เมื อวันที  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สภาวการณ์ปัจจุบัน และได้
ทบทวนระบบและกลไกการจัดการความรู้ เพื อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จึงได้ก่าหนดประเด็นความรู้ ที จ่าเป็น กลุ่มเป้าหมาย และแผน
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 (๑) ประเด็นความรู้ที่จ าเป็น และกลุ่มเป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐาน ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้านการด่าเนินการจัดการความรู้ 

ระดับคณะ ก่าหนดไว้ว่า “ข้อ ๕ ค้นหาแนวปฏิบัติที ดีจากความรู้ทั้งที มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
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ตรง และแหล่งเรียนรู้อื นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน่ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง” และ
ระดับส านัก ให้ก่าหนดประเด็นความรู้ ตามพันธกิจของส านัก  

 (๑.๑) ด้านการผลิตบัณฑิต   
ประเด็นความรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Digital 

Technology     
กลุ่มเป้าหมาย (๑) บุคลากรต่าแหน่งประเภทวิชาการ  

(๒) บุคลากรต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญ -เฉพาะ 
ต่าแหน่งที เกี ยวข้อง เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที  ๒๑ 
(๑.๒) ด้านการวิจัย   

ประเด็นความรู้ เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื อให้ได้ทุน
วิจัย หรือความรู้ด้านอื น ๆ ที ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะมีผลงานวิจัย
ที สอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพิ มขึ้น โดยให้คณะท่าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหาอุปสรรค และก่าหนดเป็นประเด็นความรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรประเภทวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบหลัก ส่านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
(๑.๓) ด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นความรู้ การบริหารจัดการองค์กรแบบ Digital Office  อย่างน้อยให้
หน่วยงานมีการน่าเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงานระบบ   
E-Meeting และ E-Document 

กลุ่มเป้าหมาย (๑) บุคลากรต่าแหน่งประเภททั วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี ยวชาญเฉพาะ 

 (๒) บุคลากรต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ผู้รับผิดชอบหลัก ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับกองกลาง 

(๑) แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ก่ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด่าเนินการ

จัดการความรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ที มีประสิทธิผล อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย หรือการบริหารจัดการ 
๒. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการท่างานที มีการพัฒนา หรือนวัตกรรมที เป็นผลมาจากการ

จัดการความรู้ 
๓. มหาวิทยาลัยมีความรู้หรือแนวปฏิบัติที ดี อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริหารจัดการที จัดเก็บเป็นระบบ และง่ายต่อการสืบค้น 
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๔. จ่านวนความรู้ที มีการน่าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. ก่าหนดประเด็นความรู้ที จ่าเป็น เพื อขับเคลื อนแผน

ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริหารจัดการ 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. ก่ากับติดตามให้ทุกหน่ วยงานน่าประเด็นความรู้ ที 
มหาวิทยาลัยก่าหนดไปจัดท่าแผนการจัดการความรู้ที 
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓. ร่วมกับคณะ/ส่านักค้นหาองค์ความรู้ที มีอยู่ในบุคลากรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามประเด็นความรู้ที ก่าหนด 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔. ร่วมกับคณะ/ส่านักเผยแพร่องค์ความรู้ตามประเด็นความรู้
ที ก่าหนด และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน่าไปปฏิบัติ  

ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ 

๕. ส่งเสริมการสร้าง การแบ่งปันและแลกเปลี ยนความรู้ของ
บุคลากรทั้งภายในและเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
(Mini UKM) 

ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๖. รวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติที ดีที เกิดจากการเรียนรู้ และ
การน่าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มา
จัดเก็บให้เป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้น  

ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ 

 
ระดับหน่วยงาน 

เป้าหมาย 
๑. เพื อพัฒนาการด่าเนินงานตามพันธกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
๒. เพื อพัฒนากระบวนการท่างานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือเกิดนวัตกรรม 
๓. เพื อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และน่าไปใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที มีประสิทธิผล อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย หรือการด่าเนินงานตามพันธกิจที สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒. หน่วยงานมีกระบวนการท่างานที มีการพัฒนา หรือมีนวัตกรรม ที เป็นผลมาจาก

การจัดการความรู้  
๓. หน่วยงานมีความรู้หรือแนวปฏิบัติที ดีที เกิดจากการด่าเนินงานที จัดเก็บเป็น

ระบบ และง่ายต่อการสืบค้น 
๔. บุคลากรของหน่วยงานมีการน่าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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กระบวนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. ก่าหนดประเด็นความรู้ที จ่าเป็น เพื อขับเคลื อนแผน
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
หรือการบริหารจัดการ ตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. จัดท่าแผนการจัดการความรู้ที ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓. ร่วมกับมหาวิทยาลัยค้นหาองค์ความรู้ที มีอยู่ในบุคลากร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามประเด็นความรู้ที ก่าหนด 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเผยแพร่องค์ความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที ก่าหนด และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน่าไป
ปฏิบัติ  

ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ 

๕. จัดให้มีการสร้าง การแบ่งปันและแลกเปลี ยนความรู้ของ
บุคลากรทั้งภายใน และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
(Mini UKM) 

ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๖. รวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติที ดีที เกิดจากการเรียนรู้ และ
การน่าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มา
จัดเก็บให้เป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้น  

ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ 

 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม 

๒๕๖๑ มีมติให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. หน่วยงานควรมีการก่าหนดประเด็นความรู้ที สามารถน่าไปใช้ในการด่าเนินการได้จริง 
๒. มอบส่านักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ พิจารณาเพิ มเติมประเด็นการจัดการความรู้ด้าน

งานวิจัย อาทิ การบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย การใช้กระบวนการแลกเปลี ยนเรียนรู้เพื อค้นหา
สมรรถนะหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๔.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอ     
ที ประชุม ตามผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ องค์ประกอบที  ๕ ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
ที  ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื อการก่ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๖ การก่ากับติดตามผลการด่าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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การพัฒนาบุคลากร 
 (๑) ด้านคุณวุฒิ  

แม้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ที มีวุฒิปริญญาเอก ตามเกณฑ์ในระดับ
ดีมาก แต่ผู้บริหารควรพิจารณารายละเอียดในแต่ละคณะ เนื องจากพบว่ามี ๖ คณะ ที ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึง
ควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือก่าหนดแผนพัฒนาอาจารย์ใน ๖ คณะดังกล่าวเพื อให้บรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน) ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม -ศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ บริหารศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

 (๒) ด้านต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่งวิชาการในภาพรวมต ่ากว่าเกณฑ์ที  สกอ.ก่าหนด 
 การเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที เกี ยวข้องควร

ส่งเสริมและก่ากับติดตามให้คณาจารย์เสนอขอต่าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ก่าหนด (ร้อยละ ๔๐ ขึ้น
ไป = ๕ คะแนน)  โดยก่าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลและทบทวนกระบวนการการเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ ให้
สะดวกรวดเร็วขึ้น  เช่น ขั้นตอนในการประเมินการสอน  (คณะที มีค่าคะแนน ๓.๕ คะแนนขึ้นไป ได้แก่ 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์)   

 (๓) ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาและก่าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์ในคณะที มี

ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที  สกอ .ก่าหนด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะ 
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและเพื อความก้าวหน้าของ
อาจารย์ในการขอต่าแหน่งทางวิชาการ 

 (๔) กระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ควรมีระบบบริหารบุคลากรที มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น มีแนวทางในการค้นหา

ปัจจัยที ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที จะส่งผลไปถึงผลการด่าเนินงาน (ได้แก่ การส่ารวจความต้องการ ความ
คาดหวัง) เพื อจัดให้มีการด่าเนินการที ตอบสนอง  

 ควรมีการก่าหนดประเด็นความรู้/ทักษะของบุคลากรในแต่ละกลุ่มที สถาบัน
ต้องการเพื อเพิ มประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน (ได้แก่  ทักษะด้านความเป็นครู ทักษะด้านการวิจัย ทักษะการใช้ 
IT ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ทักษะการเป็นผู้น่า เป็นต้น) เพื อใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม 
รวมทั้งการพัฒนาผู้น่า มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลให้องค์กรมีผล
การด่าเนินงานที ดียิ งขึ้นอย่างต่อเนื อง  

 นอกจากนั้นผู้บริหารในแต่ละระดับของหน่วยงาน (เช่น  คณบดี รองคณบดี  
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่านัก ผู้อ่านวยการกอง) ควรมีการติดตามความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื อหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้สามารถก้าวไปสู่ต่าแหน่งที สูงขึ้น 

ด าเนินงานที่ผ่านมา 
๑. จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที เกี ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 

ประกอบด้วย รองคณบดีหรือผู้อ่านวยการส่านักที รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ หัวหน้าส่านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หัวหน้าส่านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุฯ เพื อร่วมก่าหนดแนวทางการจัดท่า
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี ๒๕๖๑ เมื อวันอังคารที  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมบุณฑริก ส่านักงานอธิการบดี  
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๒. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ครั้งที  ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ อาคาร
ส่านักงานอธิการบดี โดยมีสาระส่าคัญ คือ 

๒.๑ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการก่าหนดสมรรถนะอาจารย์ (Professional 
Standard Framework : PSF) เพื อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ 

 องค์ประกอบที่ ๑ องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 
๑) องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการ 
๒) ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ ๒ สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 
๑)  การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒)  การด่าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓)  การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูล

ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบที่ ๓ ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 
๑) คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง 
๒) ธ่ารงไว้ซึ งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์  

๒.๒ ก่าหนดแนวทางการก่าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากรประเภทวิชาการ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิ และการก าหนดสาขาวิชาตาม
ความต้องการของมหาวิทยาลัย ตามกลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (REP_ISED) เพื่อให้บุคลากรที่อยู่
ระหว่างการลาศึกษา ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนระหว่างลาศึกษา  ทั้งนี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการเลื อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗   

๒) ก่าหนดประเด็นความรู้ และแผนการจัดการความรู้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๓) จัดท่าร่างสมรรถนะอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม การกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ 

   ๓. ทุกหน่วยงานตรวจสอบแผนการส่งเสริมคุณวุฒิ และการก่าหนดสาขาความต้องการ
ตามกลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (REP_ISED) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาตามล าดับต่อไป 

๔. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ได้เสนอปรับแก้ไขคณะกรรมการ  

๕. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) พิจารณาเพิ มเติมสมรรถนะอาจารย์ทางด้านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
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๒) พิจารณาก่าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ (๕ ปี 
๑๐ ปี ๑๕ ปี) เพื อเป็นหลักในการเตรียมอาจารย์ ระบบสนับสนุนรองรับการก่าหนดสมรรถนะของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพื อรองรับการเปลี ยนแปลง และเป็นเครื องมือส่าคัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ ก าหนดการติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

  นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอ      
ที ประชุม สืบเนื องจากมตคิณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที  ๒/๒๕๖๑ เมื อวันที  ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที  ๔/๒๕๖๑เมื อวันที  ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ที เห็นชอบและให้ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะเกี ยวกับการก่าหนดประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และแผน
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(๑) ประเด็นความรู้ที่จ าเป็น และกลุ่มเป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐาน ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้านการด่าเนินการจัดการความรู้ 

ระดับคณะ ก่าหนดไว้ว่า “ข้อ ๕ ค้นหาแนวปฏิบัติที ดีจากความรู้ทั้งที มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน่ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง” และ
ระดับส านัก ให้ก่าหนดประเด็นความรู้ ตามพันธกิจของส านัก  

 (๑.๑) ด้านการผลิตบัณฑิต   
ประเด็นความรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Digital 

Technology     
กลุ่มเป้าหมาย (๑) บุคลากรต่าแหน่งประเภทวิชาการ  

(๒) บุคลากรต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญ -เฉพาะ 
ต่าแหน่งที เกี ยวข้อง เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที  ๒๑ 
(๑.๒) ด้านการวิจัย   

ประเด็นความรู้  
- เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื อให้ได้ทุนวิจัย หรือ 
- การบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย การใช้กระบวนการแลกเปลี ยน

เรียนรู้เพื อค้นหาสมรรถนะหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- ความรู้ด้ านอื น ๆ ที ส่ งเสริมสนับสนุนให้คณะมีผลงานวิจัยที สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพิ มขึ้น 
โดยให้คณะท่าการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และก่าหนดเป็นประเด็น
ความรู้ 
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ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีการก่าหนดประเด็นความรู้ที สามารถน่าไปใช้ในการ
ด่าเนินการได้จริง 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรประเภทวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบหลัก ส่านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

(๑.๓) ด้านการบริหารจัดการ 
ประเด็นความรู้ การบริหารจัดการองค์กรแบบ Digital Office  อย่างน้อยให้

หน่วยงานมีการน่าเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงานระบบ   
E-Meeting และ E-Document 

กลุ่มเป้าหมาย (๑) บุคลากรต่าแหน่งประเภททั วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี ยวชาญเฉพาะ 

 (๒) บุคลากรต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ผู้รับผิดชอบหลัก ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับกองกลาง 

(๑)แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ก่ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด่าเนินการ

จัดการความรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ที มีประสิทธิผล อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย หรือการบริหารจัดการ 
๒. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการท่างานที มีการพัฒนา หรือนวัตกรรมที เป็นผลมาจากการ

จัดการความรู้ 
๓. มหาวิทยาลัยมีความรู้หรือแนวปฏิบัติที ดี อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริหารจัดการที จัดเก็บเป็นระบบ และง่ายต่อการสืบค้น 
๔. จ่านวนความรู้ที มีการน่าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. ก่าหนดประเด็นความรู้ที จ่าเป็น เพื อขับเคลื อนแผน

ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริหารจัดการ 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. ก่ากับติดตามให้ทุกหน่ วยงานน่าประเด็นความรู้ ที 
มหาวิทยาลัยก่าหนดไปจัดท่าแผนการจัดการความรู้ที 
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓. ร่วมกับคณะ/ส่านักค้นหาองค์ความรู้ที มีอยู่ในบุคลากรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามประเด็นความรู้ที ก่าหนด 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔. ร่วมกับคณะ/ส่านักเผยแพร่องค์ความรู้ตามประเด็นความรู้
ที ก่าหนด และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน่าไปปฏิบัติ  

ภายในเดือน
เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
๕. ส่งเสริมการสร้าง การแบ่งปันและแลกเปลี ยนความรู้ของ

บุคลากรทั้งภายในและเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
(Mini UKM) 

ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๖. รวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติที ดีที เกิดจากการเรียนรู้ และ
การน่าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มา
จัดเก็บให้เป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้น  

ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ 

ระดับหน่วยงาน 

เป้าหมาย 
๑. เพื อพัฒนาการด่าเนินงานตามพันธกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
๒. เพื อพัฒนากระบวนการท่างานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือเกิดนวัตกรรม 
๓. เพื อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และน่าไปใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที มีประสิทธิผล อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

หรือการด่าเนินงานตามพันธกิจที สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒. หน่วยงานมีกระบวนการท่างานที มีการพัฒนา หรือมีนวัตกรรม ที เป็นผลมาจากการ

จัดการความรู้  
๓. หน่วยงานมีความรู้หรือแนวปฏิบัติที ดีที เกิดจากการด่าเนินงานที จัดเก็บเป็นระบบ และ

ง่ายต่อการสืบค้น 
๔. บุคลากรของหน่วยงานมีการน่าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. ก่าหนดประเด็นความรู้ ที จ่ า เป็น เ พื อขับ เคลื อนแผน

ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยด้านการเรียนการสอน การวิจัย หรือ
การบริหารจัดการ ตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. จัดท่าแผนการจัดการความรู้ที ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓. ร่วมกับมหาวิทยาลัยค้นหาองค์ความรู้ที มีอยู่ในบุคลากรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามประเด็นความรู้ที ก่าหนด 

ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ 

๔. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเผยแพร่องค์ความรู้ตามประเด็นความรู้ที 
ก่าหนด และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน่าไปปฏิบัติ  

ภายในเดือนเมษายน 
– มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕. จัดให้มีการสร้าง การแบ่งปันและแลกเปลี ยนความรู้ของ
บุคลากรทั้งภายใน และเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย (Mini 
UKM) 

ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๖. รวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติที ดีที เกิดจากการเรียนรู้ และการ
น่าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มาจัดเก็บให้
เป็นระบบให้ง่ายต่อการสืบค้น  

ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๑ 



-๑๒- 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

 จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื อพิจารณาก่าหนดการติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๕.๑ การรายงานผลการด าเนินงาน เสนอ คณะกรรมการฯ  เป็นประจ่าภายในวันที  ๒๓ ของทุกเดือน 
๕.๒ การรายงานผลการด าเนินงาน เสนอ ก.บ.ม. และ ก.บ.บ. 

๑) ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 

รายงานผลการด่าเนินงานตามแผน (ต.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑)     ภายใน ๒๓ มี.ค. ๖๑ 

๒) รายงานผลการด่าเนินงานตามแผน (เม.ย. ๖๑ – พ.ค. ๖๑)      ภายใน ๒๓ พ.ค. ๖๑ 

๓) รายงานผลการด่าเนินงานตามแผน (มิ.ย. ๖๑ – ก.ค. ๖๑)        ภายใน ๒๓ ก.ค. ๖๑ 

๔) รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้     

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑)     ภายใน ๒๔ ส.ค. ๖๑ 

๕.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการด าเนินงาน       ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน  
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ๑.การจัดแลกเปลี่ยนการน าเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
    ๒.การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
  

๕.๒  การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิ (ลาศึกษา) (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอ      

ที ประชุม ตามที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท่านุบ่ารุงศิลปและวัฒนธรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากร
จ่าแนกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทด้วย 
๑.๑ ต่าแหน่งวิชาการ 
๑.๒ ต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
๑.๓ ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ 
๑.๔ ต่าแหน่งประเภททั วไป 

๒. พนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
๒.๑ ต่าแหน่งวิชาการ 
๒.๒ ต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
๒.๓ ต่าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี ยวชาญเฉพาะ 
๒.๔ ต่าแหน่งประเภททั วไป 

๓. ลูกจ้างประจ่า ประกอบด้วย 
๓.๑ กลุ่มสนับสนุน 
๓.๒ กลุ่มช่าง 
๓.๓ กลุ่มบริการพ้ืนฐาน 

๔. ลูกจ้างชั วคราว  



-๑๓- 
 
ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทสายงาน 

สังกัด 

ประเภทสายงาน 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 

ประจ า  
สาย

วิชาการ 

สาย
สนับสนุน 

รวม 
สาย

วิชาการ 

สาย
สนับสนุน 

รวม 

คณะเกษตรศาสตร์ ๒๘ ๒๑ ๔๙ ๒๔ ๖ ๓๐ ๓ ๓๙ ๑๒๑ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๖๔ ๒๓ ๘๗ ๗๔ ๓๔ ๑๐๘ ๘ ๙ ๒๑๒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓๗ ๑๖ ๕๓ ๔๓ ๒๑ ๖๔ ๒๙ ๑๒ ๑๕๘ 

คณะเภสัชศาสตร์ ๓๔ ๘ ๔๒ ๓๑ ๒๔ ๕๕ ๘ ๔ ๑๐๙ 

คณะศิลปศาสตร์ ๒๗ ๔ ๓๑ ๘๖ ๒๔ ๑๑๐ ๑๕ ๓ ๑๕๙ 

คณะบริหารศาสตร์ ๖  ๖ ๕๘ ๒๖ ๘๔ ๔   ๙๔ 

คณะนิติศาสตร์ ๒ ๑ ๓ ๑๙ ๑๔ ๓๓ ๒   ๓๘ 

คณะรัฐศาสตร์ ๑  ๑ ๒๗ ๑๑ ๓๘ ๔   ๔๓ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ๑ ๒ ๓ ๒๑ ๗ ๒๘ ๑   ๓๒ 

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑  ๑ ๑๔ ๙ ๒๓ ๖  ๓๐ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

  ๐ ๖๖ ๗๔ ๑๔๐ ๑๒ ๑ ๑๕๓ 

ส่านักงานอธิการบดี   ๖๗ ๖๗   ๑๑๕ ๑๑๕ ๗๖ ๒๙ ๒๘๗ 

ส่านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 ๔ ๔  ๑๔ ๑๔ ๑  ๑๙ 

ส่านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

  ๐  ๑๐ ๑๐ ๙  ๑๙ 

ส่านักวิทยบริการ   ๑๙ ๑๙   ๑๗ ๑๗   ๗ ๔๓ 

รวมทั้งหมด ๒๐๑ ๑๖๕ ๓๖๖ ๔๖๓ ๔๐๖ ๘๖๙ ๑๗๘ ๑๐๔ ๑,๕๑๗ 

    ข้อมูล ณ วันที  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
             จ าแนกตามคณะและคุณวุฒิ 

 สังกัด 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวม
ทั้งหมด 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

คณะเกษตรศาสตร์  
๔ ๒๔ ๒๘ 

 
๓ ๒๑ ๒๔ ๕๒ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑ ๑๓ ๕๐ ๖๔ 
 

๒๓ ๕๑ ๗๔ ๑๓๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ๔ ๓๒ ๓๗ 
 

๑๗ ๒๖ ๔๓ ๘๐ 

คณะเภสัชศาสตร์  
๑ ๓๓ ๓๔ ๑๑ ๖ ๑๔ ๓๑ ๖๕ 

คณะศิลปศาสตร์  
๑๐ ๑๗ ๒๗ ๑ ๖๐ ๒๕ ๘๖ ๑๑๓ 

คณะบริหารศาสตร์   
๖ ๖ 

 
๔๓ ๑๕ ๕๘ ๖๔ 

คณะนิติศาสตร์  
๒ 

 
๒ 

 
๑๖ ๓ ๑๙ ๒๑ 

คณะรัฐศาสตร์   
๑ ๑ 

 
๑๙ ๘ ๒๗ ๒๘ 

คณะพยาบาลศาสตร์   
๑ ๑ 

 
๑๙ ๒ ๒๑ ๒๒ 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

๑ 
 

๑ 
 

๑๐ ๔ ๑๔ ๑๕ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข     

๗ ๒๘ ๓๑ ๖๖ ๖๖ 

รวมทั้งหมด ๒ ๓๕ ๑๖๔ ๒๐๑ ๑๙ ๒๔๔ ๒๐๐ ๔๖๓ ๖๖๔ 

    ข้อมูล ณ วันที  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

จากผลการด่าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ที เกี ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณวุฒิ พบว่า มี ๖ คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ 
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะ
รัฐศาสตร์ ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที  ๑.๒ ที ก่าหนดให้อาจารย์
ประจ่ามีคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป จึงควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือก าหนด
แผนพัฒนาอาจารย์ใน ๖ คณะดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบกับบุคลากรของคณะ และเทียบ
กับบุคลากรประเภทวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด 

 
 

ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยจะมีบุคลากรที คาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และกลับปฏิบัติราชการ รวมจ่านวน ๗๖ คน  

 

ตารางท่ี ๔  แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่อยู่ระหว่างลาศึกษาและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระยะ  
              ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จ าแนกตามคณะ 

สังกัด 
ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

รวมทั้งหมด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

คณะเกษตรศาสตร์     ๑   ๑ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๔ ๓ ๒   ๙ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ๑ ๑ ๒ ๕ 

คณะเภสัชศาสตร์ ๔ ๑ ๒ ๒ ๙ 

คณะศิลปศาสตร์ ๑๓ ๔ ๑   ๑๘ 

คณะบริหารศาสตร์ ๓ ๒     ๕ 

คณะนิติศาสตร์ ๒ ๑     ๓ 

คณะรัฐศาสตร์ ๙       ๙ 

คณพยาบาลศาสตร์       ๑ ๑ 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๒       ๒ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๗ ๓ ๒ ๒ ๑๔ 

รวมทั้งหมด ๔๕ ๑๕ ๙ ๗ ๗๖ 

ในการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิ กองการเจ้าหน้าที ได้น่าอายุตัวของ
บุคลากรสายวิชาการมาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา โดยผู้ที มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ลาศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี 

คณะเกษตรศาสตร์, 86.54, 
17% 

คณะวิศวกรรมศาสตร์, 72.50, 
14% 

คณะวิทยาศาสตร์, 73.19, 
15% 

คณะเภสชัศาสตร์, 72.31, 14% 
คณะศิลปศาสตร์, 37.17, 7% 

คณะบริหารศาสตร์, 32.81, 7% 

คณะนิติศาสตร์, 14.29, 3% 

คณะพยาบาลศาสตร์, 13.64, 
3% 

คณะรัฐศาสตร์, 32.14, 6% 

คณะศิลปประยกุต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, 26.67, 

5% 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสขุ, 46.97, 9% 



-๑๖- 
 
เนื องจากการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่ต ่ากว่า ๔ ปี และเมื อส่าเร็จการศึกษาต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ  

ปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอก รวมจ านวน ๒๒๑ คน มีอายุอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณวุฒิ รวมจ านวน ๑๙๘ คน  ส่าหรับบุคลากรสายวิชาการที มีอายุ
เกิน ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยจะน่ามาจัดท่าแผนเพื อพัฒนาผลงานทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัย และส่งเสริม
เข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการต่อไป โดยในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   

ตารางท่ี ๕  แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่อยู่ปฏิบัติราชการที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอกและมีอายุ 
              ไม่เกิน ๕๐ ปี แยกรายคณะ 

สังกัด 

ระดับการศึกษา 
รวม

ทั้งหมด 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

อยู่ใน
เกณฑ์ 

ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ 

รวม 
อยู่ใน
เกณฑ์ 

ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ 

รวม 

คณะเกษตรศาสตร์ 
  

๐ ๓ ๓ ๖ ๖ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ 
 

๑ ๑๖ 
 

๑๖ ๑๗ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑ 
 

๑ ๑๘ ๙ ๒๗ ๒๘ 

คณะเภสัชศาสตร์ ๔ 
 

๔ ๕ 
 

๕ ๙ 

คณะศิลปศาสตร์ ๑ 
 

๑ ๔๘ ๑ ๔๙ ๕๐ 

คณะบริหารศาสตร์ 
  

๐ ๓๖ ๒ ๓๘ ๓๘ 

คณะนิติศาสตร์ 
  

๐ ๑๐ ๕ ๑๕ ๑๕ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
  

๐ ๑๖ ๒ ๑๘ ๑๘ 

คณะรัฐศาสตร์ 
  

๐ ๑๐ 
 

๑๐ ๑๐ 

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  ๐ ๙  ๙ ๙ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

๓  ๓ ๑๗ ๑ ๑๘ ๒๑ 

รวมทั้งหมด ๑๐ ๐ ๑๐ ๑๘๘ ๒๓ ๒๑๑ ๒๒๑ 

 
เมื อวันที  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที ได้มีการประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย เพื อ

ก่าหนดแนวทางในการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิ ที ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดท่าความ
ต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อ โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานของส่านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ISCED (International Standard Classification of Education) ซึ งได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย จัดท่า
แผนความต้องการฯ ข้างต้น และได้น่าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร (ชุดเดิม) เมื อวันที  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและทบทวนแผน
ความต้องการให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ ประจ่าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย ได้แจ้งผลการ
ตรวจสอบและทบทวนให้กองการเจ้าหน้าที แล้ว สรุปแผนความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาในระยะ ๔ ปี (๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) ตามเอกสารประกอบการประชุม   



-๑๗- 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 

จึงเสนอที ประชุมพิจารณาแผนความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาในระยะ ๔ ปี (๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  

  ที่ประชุมเสนอให้คณะจัดท าข้อมูลความต้องการให้บุคลากรลาศึกษา เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
   ๑. ข้อมูลการรับนักศึกษาเทียบกับแผนย้อนหลัง ๕ ปี 
   ๒. ข้อมูลภาระงาน(ภาระงานสอนรายวิชาบังคับ/วิชาเลือก งานอ่ืนๆ) ของอาจารย์
ภายหลังส าเร็จการศึกษา  
   ๓. ข้อมูลภาระงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน ในหลักสูตรที่จะ
บุคลากรจะไปเพิ่มพูนคุณวุฒิ 
 ๔. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ๕. ผลกระทบด้านงบประมาณ เช่น ทุนการศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 ๖. กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าข้อมูลการทดแทนอัตราผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เกษียณ 
 ๗. กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าฐานข้อมูลแหล่งทุนศึกษาต่อเชื่อมโยงส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์      

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที 

ประชุม ตามผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ องค์ประกอบที  ๕ ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที  
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื อการก่ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๖ การก่ากับติดตามผลการด่าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

การพัฒนาบุคลากร 
(๑) ด้านคุณวุฒิ  

แม้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ที มีวุฒิปริญญาเอก ตามเกณฑ์ในระดับ
ดีมาก แต่ผู้บริหารควรพิจารณารายละเอียดในแต่ละคณะ เนื องจากพบว่ามี ๖ คณะ ที ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึง
ควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือก่าหนดแผนพัฒนาอาจารย์ ใน ๖ คณะดังกล่าวเพื อให้บรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป = ๕ คะแนน) ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม -ศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ บริหารศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

(๒) ด้านต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์ที ด่ารงต่าแหน่งวิชาการในภาพรวมต ่ากว่าเกณฑ์ที  สกอ.ก่าหนด 
 การเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที เกี ยวข้องควร

ส่งเสริมและก่ากับติดตามให้คณาจารย์เสนอขอต่าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ก่าหนด (ร้อยละ ๔๐ ขึ้น
ไป = ๕ คะแนน)  โดยก่าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลและทบทวนกระบวนการการเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ ให้
สะดวกรวดเร็วขึ้น  เช่น ขั้นตอนในการประเมินการสอน  (คณะที มีค่าคะแนน ๓.๕ คะแนนขึ้นไป ได้แก่ 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์)   
 



-๑๘- 
 

(๓) ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาและก่าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์ในคณะที มี

ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที  สกอ .ก่าหนด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะ 
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและเพื อความก้าวหน้าของ
อาจารย์ในการขอต่าแหน่งทางวิชาการ 

(๔) กระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ควรมีระบบบริหารบุคลากรที มีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น มีแนวทางในการค้นหา

ปัจจัยที ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที จะส่งผลไปถึงผลการด่าเนินงาน (ได้แก่ การส่ารวจความต้องการ ความ
คาดหวัง) เพื อจัดให้มีการด่าเนินการที ตอบสนอง  

 ควรมีการก่าหนดประเด็นความรู้/ทักษะของบุคลากรในแต่ละกลุ่มที สถาบัน
ต้องการเพื อเพิ มประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน (ได้แก่  ทักษะด้านความเป็นครู ทักษะด้านการวิจัย ทักษะการใช้ 
IT ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ทักษะการเป็นผู้น่า เป็นต้น) เพื อใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม 
รวมทั้งการพัฒนาผู้น่า มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลให้องค์กรมีผล
การด่าเนินงานที ดียิ งขึ้นอย่างต่อเนื อง  

 นอกจากนั้นผู้บริหารในแต่ละระดับของหน่วยงาน (เช่น  คณบดี รองคณบดี  
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่านัก ผู้อ่านวยการกอง) ควรมีการติดตามความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื อหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้สามารถก้าวไปสู่ต่าแหน่งที สูงขึ้น 

ดังนั้น จึงเห็นควรก่าหนดประเด็นการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบการฝึกอบรม 
สัมมนา และผ่านสื อต่าง ๆ เพื อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

๑) พิจารณาเพิ มเติมสมรรถนะอาจารย์ทางด้านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) พิจารณาก่าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ (๕ ปี 

๑๐ ปี ๑๕ ปี) เพื อเป็นหลักในการเตรียมอาจารย์ ระบบสนับสนุนรองรับการก่าหนดสมรรถนะของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพื อรองรับการเปลี ยนแปลง และเป็นเครื องมือส่าคัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
 
 ส่าหรับงบประมาณในการด่าเนินงาน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๑ ส่าหรับการพัฒนาบุคลากรแยกเป็น ส่าหรับผู้บริหาร  และส่าหรับบุคลากร ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที 
จัดสรรให้พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ศตวรรษที  ๒๑) การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การประกันคุณภาพและ
การวิจัย 
  

ประเด็นเสนอที่ประชุม 

จึงเสนอที ประชุมพิจารณาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ องค์ความรู้ 
หน่วยงานที รับผิดชอบ กิจกรรม-โครงการ ระยะเวลาด่าเนินงาน และงบประมาณ 

 

 



-๑๙- 
 

ที่ประชุมเสนอการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
๑.บุคลากรใหม่ เข้าร่วมอบรมในโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการ UBU Active learning การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ Case Study Based Learning วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒. การสร้างและพัฒนาข้อสอบ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ (จัดภายหลัง) 
๓. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ (จัดภายหลัง) 
๔. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

- การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
๕. โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่  

   ๒.บุคลากรประเภทวิชาการ 
    ๑. อบรมการบริหารโครงการ 
    ๒. เทคนิคการท าผลงานทางวิชาการให้ได้คุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ในมุมมองผู้ประเมิน) 
        - วิทยากรเป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ    
    ๓. อบรมการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
   ๓.บุคลากรทุกประเภท 
    ๑. อบรมการด าเนินงานตามระเบียบพัสดุใหม่  
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
    ๒. EdPEx for beginner อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 

๔.ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา 
    ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ
และตรงตามเป้าหมาย 
 
   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ปรับปรุงขั้นตอนกฎระเบียบงานพัสดุ โดยจะประสานกองคลังและ
ส านักงานบริหารงานวิจัยฯ  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

๕.๔  แนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔ 

นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เสนอ      
ที ประชุม เพื อให้การพัฒนาบุคลากร ประจ่าปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพื อการด่าเนินงานที เป็นเลิศ ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  
๔/๒๕๖๑ เมื อวันที  ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมตเิห็นชอบและให้ด่าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



-๒๐- 
 

๑) จัดท่าร่างสมรรถนะอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม การกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการ การน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการ
สอน 

๒) ก่าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ (๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี) 
เพื อเป็นหลักในการเตรียมอาจารย์ ระบบสนับสนุนรองรับการก่าหนดสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน เพื อรองรับการเปลี ยนแปลง และเป็นเครื องมือส่าคัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย  

๓) ประเด็นความรู้   

 (๑) ด้านการผลิตบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ 
Digital Technology     

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที  ๒๑ 

(๒) ด้านการวิจัย   

- เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื อให้ได้ทุนวิจัย หรือ 
- การบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย การใช้กระบวนการ

แลกเปลี ยนเรียนรู้เพื อค้นหาสมรรถนะหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- ความรู้ด้านอื น ๆ ที ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะมีผลงานวิจัยที สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพิ มขึ้น โดยให้คณะท่าการวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และก่าหนดเป็นประเด็นความรู้ 

ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีการก่าหนดประเด็นความรู้ที สามารถน่าไปใช้ในการ
ด่าเนินการได้จริง 

ผู้รับผิดชอบหลัก ส่านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(๓) ด้านการบริหารจัดการการบริหารจัดการองค์กรแบบ Digital Office อย่างน้อย
ให้หน่วยงานมีการน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานระบบ  E-Meeting และ E-Document 

ผู้รับผิดชอบหลัก ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับกองกลาง 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

เสนอที ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ่าปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔    
 
 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีมติ ดังนี้ 

๑. สมรรถนะของสายวิชาการ ให้รอมติที่ประชุม กบบ.  
   ๒.  สมรรถนะของสายสนับสนุน ให้ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนพิจารณาก าหนดความคาดหวังตามต าแหน่ง 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

 
 

  (นางยุวดี แสนสีดา)        (นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา) 
        เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปปฏิบัติการ                   รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการกองการเจ้าหน้าที    
                ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 

ที ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงานด้านการบริหารงาน
และพัฒนาบุคลากร ครั้งที  ๒/๒๕๖๑ 

 
 
 
 

(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด่าเนินงาน 
ด้านการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 

 

 


