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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. ประวัติความเป็นมา 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ด้วย
ความมุ่งหมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย   การจัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ ซึ่งก าลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศกึ่ง อุตสาหกรรม และเพ่ือเป็นการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการศึกษา  ใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น สามารถน าความรู้ ที่ได้ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น
ต่อไป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ 
"วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปิดท าการสอน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่น
แรกจ านวน ๖๗ คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๓ วิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ยกฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ได้ย้ายสถานที่จัด
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประจ า ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ – ๑๑ 
ถนนวารินเดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ 
และเริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้
ถือเอาวันที่ ๓๐ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ คณาจารย์
และนักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาประจ า ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ โดย
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี  ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีเป็นคนแรก ในส่วนของการก่อสร้าง เริ่มต้นด้วยงบประมาณเพียง ๑๖ ล้าน ในปี ๒๕๓๑ อาคารหลัง
แรก ที่ก่อสร้างคือ อาคารเอนกประสงค ์ 

รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้  
๑. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑ 
๒. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  อิงคสุวรรณ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ 
๓. ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกฏู        ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ 
๔. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 
 

๒. ปรัชญา 
 

สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
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๓. วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม (A Leading 
University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations) 

 
๔. อัตลักษณ์ 

 
สร้างสรรค์ สามัคคี ส านักดีต่อสังคม 
 

๕. เอกลักษณ์ 
 

ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

๖. พันธกิจ 
 

๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
๗.  เสาหลักยุทธศาสตร์  
 

เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence  
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community  
เสาหลักที่ 3 : Smart University  
เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth  

 
๘.  ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  

๒. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล  
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG  
๔. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๕. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
๖. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๗. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
๘. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน  
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๙. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
๑๐. ค่านิยม : UBU-IMPACTS  
 

Prioritizing UBU :   รักและท าเพ่ือ UBU  
I – Integrity :    สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม  
M – Management by Fact :  ท างานด้วยข้อมูล  
P – Proactiveness :   ท างานเชิงรุก  
A – Accountability :   รับผิดชอบต่อการท างานและสังคม  
C – Creativity :   คิดเป็น ท างานสร้างสรรค์  
T – Team Work :   ท างานเป็นทีม  
S – Stakeholders Focus :  มุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑๑.  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 ลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัว
หลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น ๓ เส้น และด้านล่ างของฐานมี  ค าว่า  “มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับ
ดอกบัว ๓ เส้น หมายถึง แม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล 
ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบ
ด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบันส าหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์
พระรัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้น หมายถึง ความม่ันคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสด
ที่เป็นพ้ืน หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย 

๑๒.  สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ สีเหลือง 
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๑๓.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
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หมายเหตุ  : * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
  : มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 : มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ :   
  จัดตั้งส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

 : มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ :  
   เปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
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๑๔.  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตเป็นต้นมา 
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ผ่านกลไกการระดมสมอง มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และเงื่อนไขต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
ถึงการวางแผน การพัฒนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) ขึ้น ภายใต้
กรอบทิศทางของกรอบแผนหรือนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผน
ด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของ
ประเทศ โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 
โดย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน ดังนี้ 
 
เสาหลักท่ี 1 : Academic Excellence 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑       ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมท างานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล  
เป้าประสงค์                1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่และยกระดับ

เศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง 
2. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้ 
3. รายได้จากการท างานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
 

เสาหลักท่ี 2 : Shared Future with Community 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
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เป้าประสงค์                1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 
2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
เป้าประสงค์                1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 

2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

เสาหลักท่ี 3 : Smart University 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์                1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง

ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
2. บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์                1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทาง

วิชาการ 
2. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่

ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศ
ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข 
 

เสาหลักท่ี 4 : Sustainable Growth 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์            1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
เป้าประสงค์            1. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการ

พัฒนาในอนาคต 
ฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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เป้าประสงค์            1. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
            1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 
 

ตารางที่ 1 กลยุทธ์และมาตรการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  

กลยุทธ์ มาตรการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป 

มาตรการ 
(1) โครงการทบทวนและจัดสรรอัตราก าลังของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
1. วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานเดิม

และหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตาม
แผนการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

3 . จั ดส รรบุ คล ากรให้ เป็ น ไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่วิเคราะห์ โดยยึดหลักการบูร
ณาการร่วมกัน 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผ่านการ
วิเคราะห์อัตราก าลังแล้วต้องจัดสรรไปสู่
หน่วยงานใหม่ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการ
พัฒนาองค์กร และสรรหาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูงมาร่วมงาน 

(1) โครงการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และ
รักษาบุคลากรใหม่ รวมทั้งสรรหาหรือเชิญ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง 
1. สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วยวิธีเชิง

รุกและสร้างแรงจูงใจ 
2 . ส ร ร ห า ห รื อ เชิ ญ บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถสูง  
3. อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ มาตรการ 
จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือถ่ายทอดและสอน
งาน (Coaching) 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงและเป็นไป
ตามเกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๑) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1. ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับทั้ง

สมรรถน ะอาจารย์ และบุ คล ากรสาย
สนับสนุน  เพ่ือให้ เป็ น เกณ ฑ์ ในการรับ
บุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรเดิม 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional 
Teaching Standard Framework)  ทั้ ง
ด้านการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ  

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สูงขึ้น มี
ความก้าวหน้าตามต าแหน่งและพัฒนาผู้บริหารให้มี
ศักยภาพเพ่ือสนับสนุนความส าเร็จของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(1) โครงการจัดท าแผนพัฒ นาบุ คลากรและ
ผู้บริหาร 
1. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่

สอดคล้องและส่งเสริมความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารตามแผนที่
ก าหนด 

(2) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและการพัฒนาของบุคลากร 
1. พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะตาม
เก ณ ฑ์  ก ารขั บ เค ลื่ อ น วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ 

2. ปรับปรุงการมอบหมายงาน และการจัดท า
ค ารองรองการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับ 

(3) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามต าแหน่ง
เพ่ือให้ได้ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
1. ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและมี
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กลยุทธ์ มาตรการ 
ความคล่องตัว 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

(1) โครงการปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS แก่
บุคลากรทุกระดับ 
1. สื่อสารองค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็น

ต้นแบบในการปฏิบัติตามค่ านิ ยมของ
มหาวิทยาลัย 

3. ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทุ ก ระดั บ รวมทั้ งผู้ บ ริห ารในส่ วนของ
องค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
ให้ครอบคลุมถึงค่านิยมองค์กร 

4. ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีค่านิยมดีเด่น 
กลยุทธ์ที่ ๖ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

(1) โครงการมหาวิทยาลัยสร้างสุข 
1. ส ารวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

(Happinometor) 
2. จัดท าแผนเพ่ือส่งเสริมการสร้างความสุขและ

ความผูกพันต่อองค์กร 
3. จัดตั้ งสโมสรบุคลากร เพ่ือเป็นสถานที่

ส าหรับการพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ห รื อจั ดตั้ งชมรมตามความสน ใจของ
บุคลากร เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี ชมรม
ผู้เกษียณอายุราชการ 

4. จัดกิจกรรม Care Community (ผู้บริหาร
ใส่ใจบุคลากร) เช่น การแสดงความยินดีใน
วาระส าคัญต่าง ๆ ของบุคลากร 

(2) โครงการเสริมสร้างความม่ันคง และสวัสดิการ 
1. พัฒนาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากร 
2. จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3. ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และบุตร 
4. การดูแล Work-Life Balance ของบุคลากร 
5. พัฒนาสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร 
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ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
Base line data ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. สัมฤทธิผลของการปฏิ รูป ระบบบริห าร

ทรัพยากรมนุษย์ (จ านวนบุคลากรเพียงพอต่อ
ยุทธศาสตร์) 

- - 80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. 
ศ.) 

37.15 39.11 40 45 50 55 60 

3. ร้อยละของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน
ที่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

- - 70 75 80 85 90 

4 . ร้ อ ย ล ะ ค ว าม ผู ก พั น ข อ งบุ ค ล าก รต่ อ
มหาวิทยาลัย 

70.40 71.40 72 74 76 78 80 
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ตารางท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

 

เป้าประสงค ์
(Strategic Goal) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
(Lagging KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
Baseline data 

เป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
7.1 ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับ
การปฏิรูปให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. สัมฤทธิผลของการ
ปฏิรูประบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
(จ านวนบุคลากร
เพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

- - 80 85 90 95 100 7.1.1 ปรับอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกจิของ
องค์กรที่ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างไป 

1. โครงการทบทวนและ
จัดสรรอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับภารกิจ/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

1. วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลัง
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
หน่วยงานเดิมและหน่วยงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตตามแผนการปรับโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลยั 
3. จัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่วิเคราะห ์โดยยึดหลัก
การบูรณาการร่วมกัน 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผ่าน
การวิเคราะหอ์ัตราก าลังแลว้ต้องจัดสรร
ไปสู่หน่วยงานใหม ่

กองการ
เจ้าหน้าที ่

7.2 บุคลากรทุกระดับ
มีสมรรถนะสูง มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่
ส่งเสริมความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. 
รศ. ศ.) 

37.15 39.11 40 45 50 55 60 7.2.1 พัฒนาระบบการ
สรรหา บรรจุ และรักษา
บุคลากรใหม่ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับการพัฒนา
องค์กร และสรรหาหรือ
เชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูงมาร่วมงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบ
การสรรหา บรรจ ุและ
รักษาบุคลากรใหม ่รวมทั้ง
สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถสูง 

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

กองการ
เจ้าหน้าที ่

         7.2.2 พัฒนาบุคลากรทกุ
ระดับให้มีสมรรถนะสูง
และเป็นไปตามเกณฑ์
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทุก
ระดับทั้งสมรรถนะอาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการ
รับบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรเดิม 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 
(Professional Teaching Standard 

กองการ
เจ้าหน้าที ่
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goal) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
(Lagging KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
Baseline data 

เป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
Framework) ทั้งด้านการสอน การวิจยั 
และการบริการวิชาการ  
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะ
ที่ก าหนด 

 2. ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะที่สูงขึ้นต่อ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

- - 70 75 80 85 90 7.2.3 พัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะและองค์ความรู้ที่
สูงขึ้น มีความก้าวหนา้ตาม
ต าแหน่งและพัฒนา
ผู้บริหารให้มีศักยภาพเพือ่
สนับสนุนความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั 

1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรและ
ผู้บริหาร 

1. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องและส่งเสริม
ความส าเร็จของวิสยัทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารตามแผน
ที่ก าหนด 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

          2. โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและการพัฒนาของ
บุคลากร 

1. พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ การขับเคลื่อนวิสยัทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ 
2. ปรับปรุงการมอบหมายงาน และการ
จัดท าค ารองรองการปฏบิัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

          3. โครงการส่งเสริม
ความก้าวหนา้ตาม
ต าแหน่งเพื่อให้ได้ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

1. ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ การ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

7.3 บุคลากรมี
คุณลักษณะตามค่านิยม 
มีความสุข และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

1. ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย 

70.40 71.40 72 74 76 78 80 7.3.1 ปลูกฝังค่านิยม
องค์กรให้ทั่วถึงบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

1. โครงการปลูกฝังค่านิยม 
UBU-IMPACTS แก่
บุคลากรทุกระดับ 

1. สื่อสารองค์กรเพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับค่านยิม
องค์กร 
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามค่านยิม

กองการ
เจ้าหน้าที ่
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เป้าประสงค ์
(Strategic Goal) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
(Lagging KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
Baseline data 

เป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
ของมหาวิทยาลยั 
3. ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกระดับรวมทั้งผู้บริหารในส่วน
ขององค์ประกอบพฤตกิรรมการปฏิบัติ
ราชการ ให้ครอบคลุมถึงค่านิยมองค์กร 
4. ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีค่านิยมดีเด่น 

         7.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

1. โครงการมหาวิทยาลยั
สร้างสุข 

1. ส ารวจความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร (Happinometor) 
2. จัดท าแผนเพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความสุขและความผูกพันตอ่องค์กร 
3. จัดตั้งสโมสรบุคลากร เพื่อเป็น
สถานที่ส าหรับการพบปะและจัด
กิจกรรมร่วมกัน หรือจัดตั้งชมรมตาม
ความสนใจของบุคลากร เช่น ชมรมกีฬา 
ชมรมดนตรี ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ 
4. จัดกิจกรรม Care Community 
(ผู้บริหารใส่ใจบุคลากร) เช่น การแสดง
ความยินดีในวาระส าคัญต่าง ๆ ของ
บุคลากร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

          2. โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคง และสวัสดิการ 

1. พัฒนาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อ
บุคลากร 
2. จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3. ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และ
บุตร 
4. การดูแล Work-Life Balance ของ
บุคลากร 
5.พัฒนาสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรเป็น
ผู้มีคุณธรรมและเป็นก าลังในการ
ขับ เคลื่ อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  

(2) จั ด ท าแ ผ น ก รอบ อั ต ราก าลั งที่
ส อดค ล้ อ งกั บ แผน ยุ ท ธศ าสต ร์
มหาวิทยาลัย 

 
มีระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

 
3 ระบบ 

 
(๑) การปรับปรุงกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
(๒) การพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงาน  
(๓) การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
(๔) การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

น าไปปรับปรุง 
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๑๕.  จ านวนข้อมูลบุคลากร 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนราชการที่ด าเนินงานตามพันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิต 
วิจัย บริการวิชาการและท านุศิลปวัฒนธรรม บุคลากรในสังกัดประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๓54 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 918 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑๖7 
คน และลูกจ้างประจ า จ านวน 98 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๕37 คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ าแนกตามสายงาน 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ประเภทบุคลากร 

ผลรวม
ทั้งหมด ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้างประจ า 

๑. คณะเกษตรศาสตร ์ ๔6 ๓3 ๓ ๓๙ ๑๒๑ 

๒. คณะวิทยาศาสตร ์ ๘6 ๑๐9 7 8 ๒๑๐ 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๓ ๖9 ๒4 ๑๒ ๑๕๘ 

๔. คณะเภสัชศาสตร ์ ๔๒ ๕9 ๖ ๔ 111 

๕. คณะศลิปศาสตร ์ ๓0 ๑๑4 ๑7 ๓ ๑๖4 

๖. คณะบริหารศาสตร ์ ๖ ๘1 ๔  91 

๗. คณะนติิศาสตร ์ ๓ 29   ๓2 

๘. คณะรัฐศาสตร ์ ๑ ๓8 2  ๔1 

๙. คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

๑ ๒4 ๕  ๓0 

๑๐. คณะพยาบาลศาสตร ์ ๓ ๓๓ ๑  ๓๗ 

๑๑. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 

 167 ๑๔ ๑ ๑82 

๑๒. ส านักงานอธิการบด ี ๖0 ๑21 ๗3 ๒5 ๒79 

๑๓. ส านักวิทยบริการ ๑๙ ๑๗  6 ๔2 

๑๔. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

๔ ๑๔ ๑  ๑๙ 

๑๕. ส านักบริหารทรัพยส์ินและ 
สิทธิประโยชน์ 

 ๑๐ ๑๐  ๒๐ 

รวมท้ังหมด ๓54 918 ๑๖7 98 ๑,๕37 

 
     ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



17 

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
ตารางที่ 5 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                     

เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(Lagging KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
Baseline data 

เป้าหมาย 
(Target) 

2561 2562 2563 
1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
1.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (จ านวน
บุคลากรเพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

- - 80 

2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์
ความรู้ที่ ส่ งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

37.15 39.11 40 

2.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่
สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

- - 70 

3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

3.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 70.40 71.40 72 
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ตารางที่ 6 แผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ และกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา 

1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

1.1 ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม
กั บ ภ า ร กิ จ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป  

1.1.1 โครงการทบทวนและ
จั ด ส ร ร อั ต ร า ก า ลั ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ/บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป  

(1) วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลัง
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
(2 ) ก าห น ด ก รอบ อั ต ร าก า ลั งขอ ง
หน่วยงานเดิมและหน่วยงานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตตามแผนการปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย 
(3) จัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่วิเคราะห์ โดยยึดหลักการบูร
ณาการร่วมกัน  
(4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผ่าน
การวิเคราะห์อัตราก าลังแล้วต้องจัดสรร
ไปสู่หน่วยงานใหม่  

พฤษภาคม 2563 
 
มิถุนายน 2563 
 
 
 
สิงหาคม 2563 
 
 
ตุลาคม 2563 
 

1.2 พัฒนาระบบการสรรหา 
บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะ
สู งสอดคล้ อ งกั บ ก าร พั ฒ น า
องค์กร และสรรหาหรือ เชิญ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง
มาร่วมงาน 

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบ
การสรรหา บรรจุ และรักษา
บุคลากรใหม่ รวมทั้งสรรหา
หรือ เชิญ บุ คคลที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถสูง 

(1) สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วย
วิธีเชิงรุกและสร้างแรงจูงใจ 
(2) สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูง  
(3) อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงเพ่ือถ่ายทอด
และสอนงาน (Coaching) 

ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 
ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 
ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 
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เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา 

1.3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้
มีสมรรถนะสูงและเป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1.3.1 โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ตาม เกณ ฑ์ ที่ มห าวิท ยาลั ย
ก าหนด 

(1) ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทุก
ระดับทั้งสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เพ่ือให้เป็นเกณฑ์ในการรับ
บุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรเดิม 
(2) พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 
( Professional Teaching Standard 
Framework) ทั้งด้านการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ  
(3 ) พั ฒ นาสมรรถนะบุ คล ากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่
ก าหนด 

กันยายน 2563  
 
 
 
ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 
 
 
ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 

 1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
แ ล ะ อ งค์ ค ว าม รู้ ที่ สู ง ขึ้ น  มี
ความก้าวหน้าตามต าแหน่งและ
พัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ค ว าม ส า เร็ จ ข อ ง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

1 .4 .1  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล าก รแ ล ะ
ผู้บริหาร 

(1 ) วิ เคราะห์ และจัดท าแผนพัฒ นา
บุ ค ล าก รที่ ส อ ด ค ล้ อ งแ ล ะส่ ง เส ริ ม
ความส าเร็จของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  
(2) พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารตามแผน
ที่ก าหนด  

พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 
 
 
ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 
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เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา 

1.4.2 โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและการพัฒนา
ของบุคลากร  

(1) พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์  
(2) ปรับปรุงการมอบหมายงาน และการ
จัดท าค ารองรองการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรทุกระดับ  

พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 
 
 
ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 

 1 .4 .3 . โค รงก ารส่ ง เส ริ ม
ความก้าวหน้าตามต าแหน่ง
เพ่ือให้ได้ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

(1) ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ การ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสาย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น ให้ มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 
 
 

 1.5 ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้
ทั่ วถึ งบุ คลากรทุกระดับ  เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมและน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

1.5.1 โครงการปลูกฝังค่านิยม 
UBU-IMPACTS แก่บุ คลากร
ทุกระดับ 

(1 ) สื่ อสารองค์กรเพ่ือให้ บุ คลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
(2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย 
(3) ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกระดับรวมทั้งผู้บริหารในส่วน
ขององค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ ให้ครอบคลุมถึงค่านิยมองค์กร 
(4) ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีค่านิยมดีเด่น 

มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป 
มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 
มีนาคม 2563 
เป็นต้นไป 
 
 
กรกฎาคม 2563 
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เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา 

๑ .6  ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล าก รมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

1.6.1 โครงการมหาวิทยาลัย
สร้างสุข 

(1) ส ารวจความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร (Happinometor) 
(2 ) จัดท าแผนเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 
(3) จัดตั้งสโมสรบุคลากร เพ่ือเป็นสถานที่
ส าหรับการพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน 
หรือจัดตั้ งชมรมตามความสนใจของ
บุคลากร เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี 
ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ 
(4 ) จั ด กิ จ ก ร รม  Care Community 
(ผู้บริหารใส่ใจบุคลากร) เช่น การแสดง
ความยินดี ในวาระส าคัญต่าง ๆ ของ
บุคลากร 

สิงหาคม 2563 
 
กันยายน 2563 
 
ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
ตลอดทั้งปี 
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เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ์ 
Strategy 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา 

  1.6 .2 โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคง และสวัสดิการ 

(1) พัฒนาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยเพ่ือ
บุคลากร 
(2) จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
(3) ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และ
บุตร 
(4) การดูแล Work-Life Balance ของ
บุคลากร 
(5) พัฒนาสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

ตลอดทั้งปี 
 
สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป 
ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป 
ตลอดทั้งปี 
 
ตลอดทั้งปี 
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ตารางท่ี 7 แสดงกิจกรรม/โครงการ พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับที่ องค์ความรู้ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 การเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือจัดการ
เรียนการสอน GE แบบบูรณาการ 
(TEAM TEACHING) 

กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2 การเรียนการสอน โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

มีนาคม 2563 ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3 การเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษา 

มีนาคม 2563 ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4 การเรียนการสอน โครงการ กิจกรรม KM ด้านการพัฒนา
คุณภาพการสอนของอาจารย์ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้  

เมษายน-
พฤษภาคม 2563 

ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5 การเรียนการสอน โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2563 

มิถุนายน 2563 ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

6 การเรียนการสอน โครงการอบรมพัฒนาให้อาจารย์มี
สมรรถนะตามกรอบ PSF ด้านการ
จัดการเรียนการสอน สื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome 
Based Education) 

กรกฎาคม 2563 ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

7 การเรียนการสอน โครงการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ 

มีนาคม 2563 ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

8 การวิจัย หลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ (การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย กฏ ระเบียบ 
มาตรฐานและจริยธรรมการท าวิจัย 
การบริหารโครงการวิจัยเบื้องต้น) 

มีนาคม 2563 ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

9 การวิจัย การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาส าหรับนักวิจัย 

มีนาคม, กันยายน 
2563 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

10 การวิจัย การอบรมเทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการ 

สิงหาคม 2563 ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

11 การวิจัย การอบรมเทคนิคการสื่อสารงานวิจัย สิงหาคม 2563 ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 
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ล าดับที่ องค์ความรู้ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12 การวิจัย การอบรมการเขียนข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการที่สร้าง
ผลกระทบสูง 

มิถุนายน, 
กรกฎาคม 2563 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

13 การวิจัย การอบรมการบริหารชุดโครงการวิจัย
และการบริหารทีมนักวิจัย 

กันยายน 2563 ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

14 การวิจัย การอบรมการออกแบบโจทย์วิจัยที่
คาดหวังการน าไปใช้ประโยชน์ 
(Design Thinking, Canvas for 
researchers) 

พฤษภาคม 2563 ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

15 ส่งเสริม
ความก้าวหน้า 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านการจัดท าผลงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

กองการเจ้าหน้าที่ 

16 ส่งเสริม
ความก้าวหน้า 

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บุคลากรสายวิชาการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

กองการเจ้าหน้าที่ 

17 สมรรถนะ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพ PSF 

มีนาคม 2563 กองการเจ้าหน้าที่ 

18 สมรรถนะ โครงการประเมินสมรรถนะความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และต าแหน่งบริหาร 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2562 

กองการเจ้าหน้าที่ 

19 บริหารจัดการ โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีระดับต้น กลาง สูง 

สิงหาคม 2563 กองการเจ้าหน้าที่ 

20 บริหารจัดการ โครงการอบรมกฎหมายส าหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เมษายน 2563 กองการเจ้าหน้าที่ 

21 บริหารจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่
การเป็นหัวหน้างาน 

สิงหาคม 2563 กองการเจ้าหน้าที่ 
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16. แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลแนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

1.  ก าหนดปฏิทินในการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 ปีละ 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน ตาม แบบฟอร์มการรายงานผล เพ่ือเป็นการก ากับติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามค่าเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดในแผน  

2.  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 3 4 และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนฯ เพื่อน ามาปรับปรุงมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการจัดท าแผน
ในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




