
รายงานผลการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 



๒ 

 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลา ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ เรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ 

สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
ดังนี้ 

เป้าประสงค์  
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพัน
ต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
๒. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้ างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย 



๓ 

 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
๔. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร 
กลยุทธ์และมาตรการ 

 

กลยุทธ์ มาตรการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นก าลังในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้

สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม  

(2) จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน
และบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มาตรการ 
(1) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ 

รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้บริหาร 

(2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด    

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

มาตรการ 
(1) สร้างจิตส านึก และค่านิยมในการป้องกันแก้ไขปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) สร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับ
องค์กร 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่เหมาะสม และ

ที่กฎหมายก าหนดและนอกเหนือที่กฎหมายก าหนด 
(2) จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากร 
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ประเด็นผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

 

ประเด็นผลลัพธ ์
ตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี 
สรรถนะสูง 

ร้อยละ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีสุขภาวะที่ดี 

จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัล
หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

มีความสุข ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

ความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละของบุคลากรที่มี ความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ร้อยละ ๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 
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รายงานผลการด าเนินการ ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้บุคลากรเป็น
ผู้ มี คุณธร รมและ
เป็ นก าลั ง ในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น
มห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
บรรลุวิสัยทัศน์ 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบและกลไกการ

บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม  

(2) จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

 
มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

 
3 ระบบ 

 
(1) การปรับปรุงกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ได้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา
ผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ 
(1.1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

(1.2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

(1.3) ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เ รื่ อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 

(1.4) ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เ รื่ อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 23 
เมษายน 2562 

(1.5) ประกาศมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  เ รื่ อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งเงิน
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

(2) การพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงาน 
(๒.1) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(2 .2 )  พัฒนาระบบการ เ พ่ิม เงิน เดื อนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(2.3) พัฒนาระบบประเมินผลการสอน 
(2.4) พัฒนาระบบจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 

    (2.5) พัฒนาระบบการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 

แนวทางพัฒนา 
พัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ เ พ่ือ ให้สอดคล้ อง กับ
สภาวการณ์ปจัจุบันใหค้รบทุกระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาสมรรถนะ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้
สอดคล้องกับภาระ
งานและบริ บทที่

มาตรการ 
(3) พัฒนาทักษะด้านการบริหาร

ให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร 

 
ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 

 
ร้อยละ 55 

 
- ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร ณ วันที่ 1 

เมษายน 2562 พบว่าบุคลากรมีสมรรถนะสูง คิดเป็น
ร้อยละ 44.40   

ผลประเมินต ่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนด 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

(4) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มี
สมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด    

- แนวทางการพัฒนา 
จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้ได้ระดับ
สมรรถนะเป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาบุคลากร
ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

มาตรการ 
(3) สร้างจิตส านึก และค่านิยมใน

การป้องกันแก้ ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(4) สร้างวัฒนธรรมการท างานอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องเชิดชู เกียรติ  หรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

 
30 คน 

 
- บุคลากรดีเด่นและข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 

2561  จ านวน 6 คน 
- ผู้สรา้งชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา  จ านวน 4 คน 
- รางวัลประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ส าหรับบุคลากร

สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทอง
กราววิชาการ 62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน 
พัฒนาองค์กร” จ านวน ๑ คน  

- รางวลันักวิจัยดีเด่น  จ านวน ๔ คน 
- รางวลัเชิดชูเกียรตินักวจิัย  จ านวน 11 คน 
 
ผลประเมินต ่ากว่าเป้าหมาย  ทั้งนี้ ยังคงเหลือระยะเวลา
การด าเนินงานถึงเดือนกันยายน 2562 
 
แนวทางการพัฒนา 
ติดตามผลการด าเนินงานจากทุกคณะหน่วยงานให้ครบถ้วน 
และน าไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป เพ่ือให้
บุคลากรมีศักยภาพสามารถสรา้งชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
ส ร้ า ง เ ส ริ ม ใ ห้
บุคลากรมีสุขภาพที่
ดี มีความสุข ผูกพัน
กับองค์กร 

มาตรการ 
10 พัฒนาระบบและกลไกของ

สวัสดิการที่ เหมาะสม และที่
กฎหมายก าหนดและนอกเหนือ
ที่กฎหมายก าหนด 

11 จั ด ให้ มี กิ จกรรมเสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

 
(๑) ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน

การปฏิบัติงาน 
(๒) ร้อยละของบุคลากรที่ มีความ

ผูกพันต่อองค์กร 

 
ร้อยละ 80  
ร้อยละ 93 

 
อยู่ระหว่างติดตามประเมินความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรและจะรายงานภายในเดือนกรกฎาคม 
2562 

 

 

 
 
 
 
 
 


