การบริหาร
อัตรากาลัง

รายงานผลการดาเนินงาน

ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การสรรหาหรือคัดเลือก

การวางแผนอัตรากาลัง

การว่าจ้างและ
บรรจุบุคลากร

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การสร้างความ
ผูกพันและขวัญ
กาลังใจ
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Ubon Ratchathani University : U B U

เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปี 2564 (ร้อยละ)
1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลังเป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

85

100

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

1) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.)

45

44.17

2) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับ
สมรรถนะสูงขึ้นต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด

75

ยังไม่มีการประเมินระดับสมรรถนะก่อน-หลัง
เนื่องจากอยู่ระหว่างการกาหนดสมรรถนะอาจารย์
และทบทวนสมรรถนะสายสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัด

1) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

74

77.6
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ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3
ผลการดาเนินงาน
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ตัวชี้วัดที่ 4

การนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุงหรือพัฒนาในปีต่อไป
เป้าประสงค์
(Strategic Goal)
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ได้รับการปฏิรูป

กลยุทธ์
1) ร้อยละของหน่วยงานที่มี
อัตรากาลังเป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากร 1) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
ทุกระดับมีสมรรถนะสูง มี ตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวน
ทักษะและองค์ความรู้ที่ อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.)
ส่งเสริมความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1) คณะ/หน่วยงานมีภารกิจและโครงสร้าง
ที่แตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถใช้เกณฑ์
วิเคราะห์อัตรากาลังร่วมกันทั้งหมดได้
2) มีการปรับปรุงโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยในบางหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อ
การวิเคราะห์อัตรากาลังให้เหมาะสม
3) เนื่องจากแผนอัตรากาลังเป็นแผนฯ
ระยะ 4 ปี ซึ่งความต้องการอัตรากาลังอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ในอนาคต

1) กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ปัจจุบันและตาม
ภารกิจของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้มีความ
เหมาะสมและมีจานวนอัตรากาลังที่เพียงพอต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะอาจารย์และ
บุคลากร
2) กาหนดกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานเดิมและ
หน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการปรับ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย
3) กาหนดให้มีการทบทวนกรอบอัตรากาลังในทุก 2 ปี

บุคลากรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับอาจารย์ในการ
ลาออก/เกษียณ เป็นจานวนมาก และ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยจัดสรรกรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่งอาจารย์ ทาให้ภาพรวม
มหาวิทยาลัยมีจานวนอาจารย์เพิ่มขึ้น และ
มีบุคลากรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ลดลง ส่งผลให้ร้อยละของบุคลากรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนด

Ubon Ratchathani University : U B U

เป้าประสงค์
(Strategic Goal)

กลยุทธ์

ปัญหา อุปสรรค

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากร
ทุกระดับมีสมรรถนะสูง มี
ทักษะและองค์ความรู้ที่
ส่งเสริมความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

2) ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีระดับ
สมรรถนะสูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

1) เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทากรอบสมรรถนะ
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน (Professional
Teaching Standard Framework) จึงยังไม่
มีการประเมินสมรรถนะบุคลากร
2) เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนระดับ
สมรรถนะของสายสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้อง
บริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงยังไม่มี
การประเมินสมรรถนะบุคลากร

1) ดาเนินการกาหนดสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ
มาตรฐาน (Professional Teaching Standard
Framework) เสนอสภามหาวิทยาลัย และจัดทา
แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
2) ทบทวนสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้มีขีด
ความสามารถในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

1) ปัญหาในการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากร คือมีจานวนผู้ตอบแบบ
สารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรน้อย
2) ยังขาดการนาผลการสารวจปัจจัยความ
ผูกพันของบุคลากรไปปรับปรุงพัฒนาในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งาน

1) ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีช่วงเวลา
หรือกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรร่วมตอบผู้ตอบแบบสารวจ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน เพื่อจะได้มีบุคลากรร่วมตอบ
ผู้ตอบแบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันจานวนมาก
ขึ้น
2) กาหนดให้การตอบแบบแบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมที่
สามารถใช้ตอบในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เนื่องจากผลจากการสารวจนั้น เป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การจัดสวัสดิการ เป็นต้น
3) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะ/หน่วยงานในการนา
ผลการสารวจปัจจัยความผูกพันไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากร 1) ร้อยละความผูกพัน
มีคุณลักษณะตามค่านิยม ของบุคลากรต่อ
มีความสุข และมีความ มหาวิทยาลัย
ผูกพันต่อองค์กร

ข้อเสนอแนะ
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ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์และกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 7
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1.1 ปรับอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภารกิจของ
องค์กรที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป

โครงการหลัก
1.1.1 โครงการทบทวนและจัดสรร
อัตรากาลังของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรม/โครงการย่อย
(1) วิเคราะห์ภาระงานและอัตรากาลัง
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
(2) กาหนดกรอบอัตรากาลังของ
หน่วยงานเดิมและหน่วยงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตตามแผนการปรับโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัย
(3) จัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังที่วิเคราะห์ โดยยึดหลักการ
บูรณาการร่วมกัน
(4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผ่าน
การวิเคราะห์อัตรากาลังแล้วต้องจัดสรร
ไปสู่หน่วยงานใหม่

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทากรอบอัตรากาลัง
มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564–2567) โดยใช้หลัก
เกณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อให้มีความเหมาะสมและมีจานวนอัตรากาลังที่
เพียงพอต่อการพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะ
คณาจารย์และบุคลากร รวมถึงคานึงถึงการเป็น
มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development
and Innovation) ตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติ
กรอบอัตรากาลังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2564–2567) เพื่อใช้สาหรับบริหารอัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน

1.2 พัฒนาระบบการสรรหา
บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงสอดคล้องกับการพัฒนา
องค์กร และสรรหาหรือเชิญ
บุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ
สูงมาร่วมงาน

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรร
หา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่
รวมทั้งสรรหาหรือเชิญบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถสูง

(1) สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วย
วิธีเชิงรุกและสร้างแรงจูงใจ
(2) สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูง
(3) อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
ถ่ายทอดและสอนงาน (Coaching)

ระบบการสรรหา บรรจุ สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถสูง มหาวิทยาลัยมีระบบการ
จ้างบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการ
สรรหาหรื อ คั ด เลื อ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ได้แก่ ผู้ ได้รับทุนการศึกษา ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒิที่ขาด
แคลน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และกรณี อื่นๆ
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหา
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภท
วิ ช าการ พ.ศ.2556 ซึ่ ง ผลการด าเนิ น งานตั้ ง แต่
ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 มีจานวนบุคลากร
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรวมจานวน 34 คน
การอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่
1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรใหม่ ที่มีอายุงาน 1–3 ปี เพื่อ
นามากาหนดรูปแบบและหั ว ข้อการฝึ กอบรมให้
ตรงกั บ ความต้ อ งการของคณะและหน่ ว ยงาน
เนื่ อ งสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า
(Covid – 19)

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
ทาให้ปีงบประมาณ 2564 ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นคลิ ป VDO สิ่ งที่พนักงานและลู กจ้างชั่ว คราว
ควรรู้ และE-book คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับรู้วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ค่านิยม และวัฒนธรรม
องค์ ก ร ความก้ า วหน้ า สวั ส ดิ ก าร ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. ระบบพี่ เ ลี้ ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ ทุ ก คณะ/
หน่วยงาน จัดให้มีผู้ดูแลการปฏิบัติงาน หรือเป็นพี่
เลี้ ย งให้ แ ก่ บุ ค ลากรใหม่ โดยให้ ค าแนะน า และ
ช่วยเหลือให้สามารถปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
3. ระบบการพัฒนาบุค ลากร บุคลากรใหม่จะได้รับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านวิจัย และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน (Digital literacy)
และการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Digital platform

กลยุทธ์

โครงการหลัก

1.3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ 1.3.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และ
มีสมรรถนะสูงและเป็นไปตาม บุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
เกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาหนด
กาหนด

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน

(1) กาหนดสมรรถนะของบุคลากรทุก
ระดับทั้งสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการรับ
บุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรเดิม
(2) พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
(Professional Teaching Standard
Framework) ทั้งด้านการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
(3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่
กาหนด

1. การกาหนดสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดสมรรถนะของ
บุคลากร ดังนี้
(1) สายวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์ (Professional Teaching
Standard Framework) โดยใช้แนวทางการที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)
กาหนด โดยมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ความรู้ (Knowledge)
2. สมรรถนะ (Competencies)
3. ค่านิยม (Values)
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมี 4 ระดับ

ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท า
(ร่าง) กรอบสมรรถนะมาตรฐานอาจารย์ฯ ซึ่งอยู่
ระหว่างปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุม 3 พันธกิจ คือ
ด้ า นการเรี ย นการสอน การวิ จั ย และบริ ก าร
วิ ช าการ ก่ อ นที่ จ ะน าเสนอคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ( ก . บ . บ . ) แ ล ะ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
(2) สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออก
ประกาศ เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
สมรรถนะ ประกอบด้วย
• สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
• สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 16
สมรรถนะ โดยกาหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและระดับตาแหน่งอย่างน้อย 3
สมรรถนะ
• สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดความรู้และทักษะ
ของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
- ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานอีกจานวน 4
ด้าน คือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
ภาษาอังกฤษ การคานวณ และการจัดการ
ข้อมูล

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกาหนดสมรรถนะ
ที่ต้องการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร
ดังนี้
1. สมรรถนะเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ ของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (2564 – 2567)
สายวิชาการ
1) ความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล ;
PSF (Professional Teaching Standard
Framework)
2) ศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
3) ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน (Digital
literacy) และการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย
Digital platform

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
สายสนับสนุนวิชาการ
1) ทักษะ Soft Skills ที่จาเป็นสาหรับอนาคต
2) ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
3) ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมที่ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานจากงานวิจัย (R2R)
4) ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน (Digital literacy)

ผู้บริหารระดับสูง
1) การวางแผนอนาคตและความคิดเชิงกลยุทธ์
2) การตัดสินใจและการแกปญหา
3) เปนแบบอยางที่ดี
ผู้บริหารระดับกลาง – ต้น
1) การวางแผนอนาคตและความคิดเชิงกลยุทธ์ 2)
การเรียนรูและการคิดเชิงนวัตกรรม
3) การสรางแรงจูงใจในการทางานแกบุคลากร

กลยุทธ์

โครงการหลัก

1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ 1.4.1 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
องค์ความรู้ที่สูงขึ้น มี
บุคลากรและผู้บริหาร
ความก้าวหน้าตามตาแหน่งและ
พัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพเพื่อ
สนับสนุนความสาเร็จของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน

(1) การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(1) วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนา
กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทา
บุคลากรที่สอดคล้องและส่งเสริม
ความสาเร็จของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา
และสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กาหนด
ของมหาวิทยาลัย
(2) พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารตามแผนที่ สมรรถนะบุคลากรและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี (2564 – 2567)
กาหนด
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้
ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
(2564 – 2567) แบ่งเป็น 3 แผน ดังนี้
1. แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัย
2. แผนพัฒนาบุคลากรสาหรับปฏิบัติงานประจา
3. แผนพัฒนาผู้บริหาร
(2) การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
สาหรั บผลการด าเนิ น งานตามแผนพัฒ นาบุคลากร
สรุปได้ดังนี้
1. แผนพัฒนาบุคลากรสาหรับขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้
1.1 สายวิชาการ
1) ความเป็นมืออาชีพด้าน
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ตาม
กรอบมาตรฐานสากล ; PSF(Professional Teaching

Standard Framework) จานวนกิจกรรม/โครงการตาม
แผน 6 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 33.33ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 66.67
2) ศักยภาพด้านการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ จานวนกิจกรรม/โครงการตามแผน 8
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
50ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
3) ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน (Digital Literacy)
จานวนกิจกรรม/โครงการตามแผน 1 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
1.2 สายสนับสนุน

1) ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน (Digital Literacy)
จานวนกิจกรรม/โครงการตามแผน 1 โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
1.3 ผู้บริหาร
จานวนกิจกรรม/โครงการตามแผน 9
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 7 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 77.78 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 22.22
2. แผนพัฒนาบุคลากรสาหรับการปฏิบัติงาน
ประจา จาแนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้
2.1 สายวิชาการ
1) มีระดับสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานอาจารย์ ; PSF (Professional
Teaching Standard Framework) จานวน
กิจกรรม/โครงการตามแผน 4 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
2.2 สายสนับสนุน

1) บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะและสมรรถนะ
ตามประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จานวนกิจกรรม/โครงการตาม
แผน 35 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 8 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 22.86ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 27 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 77.14
2.3 ผู้บริหาร
1) ผู้บริหารมีทักษะและสมรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จานวนกิจกรรม/โครงการตาม
แผน 4 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 50 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 50
ทั้งนี้รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รายงานผลรวมอยู่
ในแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยแล้ว

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
1.4.2 โครงการพัฒนาระบบ
(1) พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการ อยู่ระหว่างดาเนินการทบทวนและปรับปรุง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สอดคล้องกับสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ สมรรถนะตามเกณฑ์ การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการ
กาหนดและการพัฒนาของบุคลากร วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2564
(2) ปรับปรุงการมอบหมายงาน และ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการ
การจัดทาคารองรองการปฏิบัติงานของ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการบริหาร
บุคลากรทุกระดับ
และพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
เห็นชอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของคณะและสานักต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
1.1 ศึกษาระบบการประเมินฯ ของคณะ/
สานักที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อหาความ
แตกต่าง จุดเด่นข้อด้อย และแนวทางใน
การการพัฒนา โดยจะได้จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ
1.2 ศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การจัดทาข้อตกลงการ
กาหนดตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
ผลสาเร็จของการปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ในแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน โดยอาจให้
พิจารณาเพิ่มเงินเดือน การกาหนด
ค่าตอบแทน การให้รางวัลหรือการจูงใจใน
รูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการ
บริหารงานบุคคลอื่น เช่น การต่อสัญญาจ้าง
หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ศึกษาการกาหนดเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานภาระงานขั้นต่าของการปฏิบัติงาน
และการกาหนดเกณฑ์การประเมินตามผล
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
2. ศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบประเมินฯ กรณีเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับ

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน

1.4.3. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า (1) ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ การ สายวิชาการ
ตามตาแหน่งเพื่อให้ได้ตาแหน่งที่สูงขึ้น เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสาย 1. มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทา
วิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
ซึ่งออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลั กเกณฑ์
และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจาร์ พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
2. มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการพิจ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขการประเมิ น ผลการสอน เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการ
สร้างความเข้าใจเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งและ
จานวนตาแหน่งของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
คณะ หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดระดับตาแหน่งและ
จานวนตาแหน่งของตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภท
ทั่วไป และสามารถวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน
ตลอดจนประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2564 โดยมี ผอ.จุฑาพร
เทพพัตตา ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นวิทยากร ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์
ภารกิจหน่วยงาน วิเคราะห์งานของตาแหน่ง เพื่อ
นาไปสู่การประเมินค่างาน และกาหนดกรอบ
ตาแหน่งสูงขึ้นต่อไป

เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์

โครงการหลัก

1.5 ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ทั่วถึง 1.5.1 โครงการปลูกฝังค่านิยม
บุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างการมี UBU-IMPACTS แก่บุคลากรทุกระดับ
ส่วนร่วมและนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน

(1) สื่อสารองค์กรเพื่อให้บุคลากรมี
1. มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร การสื่อสารค่านิยมUBU-IMPACTS
(2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ทุกคณะ หน่วยงานทราบและ
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามค่านิยมของ สื่อสารให้บุคลากรในสังกัดทราบโดย
มหาวิทยาลัย
ทั่วกัน
(3) ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติ 2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ราชการทุกระดับรวมทั้งผู้บริหารในส่วน
ค่านิยมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
ขององค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติ
2564
ราชการ ให้ครอบคลุมถึงค่านิยมองค์กร 3. จัดทาโครงการสื่อสารองค์กรเพื่อให้
(4) ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีค่านิยมดีเด่น
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุก
ระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมองค์กรและมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติเป็นไปตาม
ค่านิยม ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ
ตามค่านิยมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
4. มีการคัดเลือกหน่วยงานที่นาวัฒนธรรมและค่านิยมสู่
การปฏิบัติดีเด่น
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่
นาวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติดีเด่น
4.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ กาหนดวิธีการ
พิจารณา และกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
4.3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ หน่วยงานที่นา
วัฒนธรรมและค่านิยมสู่การปฏิบัติดีเด่น ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งมีคณะ
หน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 2 หน่วยงาน คือ
คณะบริหารศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์
เป็นหน่วยงานที่นาวัฒนธรรมและค่านิยมสู่การปฏิบัติ
ดีเด่น
4.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
แนวทางขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ ในงาน
UBU-KM Fair 2021 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดย
คณะเภสัชศาสตร์เป็นหน่วยงานที่นาวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสู่การปฏิบัติดีเด่น ได้นาเสนอผลงานและรับรางวัล
ในงาน

กลยุทธ์

โครงการหลัก

1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข 1.6.1 โครงการมหาวิทยาลัย
ในการปฏิบัติงาน และมีความ
สร้างสุข
ผูกพันต่อองค์กร

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน

(1) สารวจความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร (Happinometer)
(2) จัดทาแผนเพื่อส่งเสริมการสร้างความสุข
และความผูกพันต่อองค์กร
(3) จัดตั้งสโมสรบุคลากร เพื่อเป็นสถานที่
สาหรับการพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน
หรือจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากร
เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี ชมรมผู้
เกษียณอายุราชการ
(4) จัดกิจกรรม Care Community
(ผู้บริหารใส่ใจบุคลากร) เช่น การแสดงความ
ยินดีในวาระสาคัญต่าง ๆ ของบุคลากร

1. ความสุขความผูกพัน
ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้มีการ
สารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปผลการสารวจฯ
จากจ านวนบุ ค ลากร 1,499 คน มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ
26.68 และจากผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน
ทั้งหมด 400 คน สรุปผลได้ว่า บุคลากรมีความ
ผูกพันทั้งหมด เฉลี่ ยจานวน 287 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.75 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนส่งเสริมการสร้างความสุขและความผูกพัน
ต่อองค์กรในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
จาแนกตาประเภทได้ดังนี้
- สายวิชาการ ร้อยละ 66.74
- สายสนับสนุน ร้อยละ 76.44

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
คณะ/หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
สานักคอมพิวเตอร์ฯ
สานักงานอธิการบดี
สานักบริหารทรัพย์สินฯ
สานักวิทยบริการ

ร้อยละรวม
รายหน่วยงาน
70.85
74.58
62.86
64.86
78.99
32.47
69.39
63.47
60.99
64.29
74.29
92.86
77.11
90.36
96.43

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
2. จัดตั้งสโมสร/ชมรม มีการจัดตั้งชมรม 7
ชมรม ดังนี้
1) ชมรมฟุตบอล
2) ชมรมกอล์ฟ
3) ชมรม ม.อุบล รันนิ่ง (UBU Running)
4) ชมรมเทนนิส
5) ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
6) ชมรมเปตอง
7) ชมรมโยคะและวัฒนธรรมอินเดีย
3. กิจกรรม Care Community
3.1 จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพบุ ค ลากร
ประจ าปี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรดู แ ลรั ก ษา
สุขภาพตนเอง อีกทั้งสามารถทาการรักษาหรือ
ป้องกันไม่ให้โรคลุกลามต่อไป และหากมีภาวะ
เสี่ ย ง แพทย์ จ ะได้ ใ ห้ ค าแนะน า เพื่ อ เป็ น การ
ป้ อ งกั น โรค และส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรสุ ข ภาพดี
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
3 . 2 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างพิจารณา
ก าหนดสวั ส ดิ ก ารด้ า นการชดเชยการเข้ า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

กลยุทธ์

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการย่อย

ผลการดาเนินงาน
3.3 การจัดสวัสดิการช่วยงานฌาปนกิจศพ
ในกรณีที่บุคลากรและบุคคลในครอบครัวของ
บุคลากร ถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ
พ.ศ. 2558
3.4 จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็น
การส่งเสริมการออมและสวัสดิการสาหรับ
พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว โดยคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่
7/2564 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 พิจารณา
การอนุมัติให้ดาเนินการจัดตั้งและเห็นชอบให้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2564 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2564

