
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2563 – 2567) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ







แผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์และกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 7

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา
1.1 ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจขององค์กรที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป 

1.1.1 โครงการทบทวนและจัดสรรอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

(1) วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลัง
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
(2) ก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน
เดิมและหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตามแผนการปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย
(3) จัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่วิเคราะห์ โดยยึดหลักการ
บูรณาการร่วมกัน 
(4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีผ่านการ
วิเคราะห์อัตราก าลังแล้วต้องจัดสรรไปสู่
หน่วยงานใหม่ 

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

เป้าประสงค์ที่ 1 : ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไดร้ับการปฏริูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566 2567

1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง - 85 90 95 100 กองการเจ้าหน้าที่



กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา
1.2 พัฒนาระบบการสรรหา 
บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงสอดคล้องกับการพัฒนา
องค์กร และสรรหาหรือเชิญ
บุคคลที่มีความรูค้วามสามารถสูง
มาร่วมงาน

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ 
และรักษาบุคลากรใหม่ รวมท้ังสรรหาหรือเชิญ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง

(1) สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วยวิธี
เชิงรุกและสร้างแรงจูงใจ
(2) สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูง 
(3) อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือถ่ายทอด
และสอนงาน (Coaching)

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566 2567

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

40 45 50 55 60 กองการเจ้าหน้าที่

2) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับสมรรถนะ
สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด

70 75 80 85 60 กองการเจ้าหน้าที่



กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา
1.3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงและเป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด

1.3.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

(1) ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ
ทั้งสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือให้เป็นเกณฑ์ในการรับ
บุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรเดิม
(2) พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional 
Teaching Standard Framework) ทั้ง
ด้านการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 
(3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ท่ีสูงขึ้น มี
ความก้าวหน้าตามต าแหน่งและ
พัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพเพ่ือ
สนับสนุนความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.4.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ
ผู้บริหาร

(1) วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล้องและส่งเสริมความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(2) พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารตามแผนที่
ก าหนด 

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)



กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา
1.4.2 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและการพัฒนาของบุคลากร 

(1) พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะตามเกณฑ์ การขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
(2) ปรับปรุงการมอบหมายงาน และ
การจัดท าค ารองรองการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับ 

มกราคม – เมษายน 2564 

1.4.3. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตาม
ต าแหน่งเพื่อให้ได้ต าแหน่งที่สูงขึ้น

(3) ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)



กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา
1.5 ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ท่ัวถึง
บุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1.5.1 โครงการปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS 
แก่บุคลากรทุกระดับ

(1) สื่อสารองค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยมองค์กร
(2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย
(3) ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกระดับรวมทั้งผู้บริหารในส่วน
ขององค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ ให้ครอบคลุมถึงค่านิยมองค์กร
(4) ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีค่านิยมดีเด่น

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566 2567

1) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 72 74 76 78 80 กองการเจ้าหน้าที่



กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการย่อย ระยะเวลา
1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

1.6.1 โครงการมหาวิทยาลัยสร้างสุข (1) ส ารวจความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร (Happinometor)
(2) จัดท าแผนเพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
(3) จัดตั้งสโมสรบุคลากร เพื่อเป็นสถานที่
ส าหรับการพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน 
หรือจัดตั้งชมรมตามความสนใจของ
บุคลากร เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี 
ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ
(4) จัดกิจกรรม Care Community 
(ผู้บริหารใส่ใจบุคลากร) เช่น การแสดง
ความยินดีในวาระส าคัญต่าง ๆ ของ
บุคลากร

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ)

ดูรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2020061010532248.pdf

