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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลา ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตเป็นต้นมา โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผ่านกลไก
การระดมสมอง มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่างๆ ที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มหรือทิศทางการ
พัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การพัฒนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 28 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 
จัดท าภายใต้กรอบทิศทางของกรอบแผนหรือนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แผนด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ 
โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าใน
อาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” โดย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 9 ด้าน ดังนี้ 

 
เสาหลักที่ 1 :  Academic Excellence 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล  
 
เสาหลักที่ 2 :  Shared Future with Community 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 
เสาหลักที่ 3 :  Smart University 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 
เสาหลักที่ 4 :  Sustainable Growth 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 



 

 

 ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ก าหนด
เป้าประสงค์ ดังนี้ 
            1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 
 

กลยุทธ์ มาตรการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป 

มาตรการ 
(1) โครงการทบทวนและจัดสรรอัตราก าลั งของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
1. วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานเดิมและ

หน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการ
ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

3. จัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
วิเคราะห์ โดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกัน 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผ่านการวิเคราะห์
อัตราก าลังแล้วต้องจัดสรรไปสู่หน่วยงานใหม่ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการ
พัฒนาองค์กร และสรรหาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูงมาร่วมงาน 

(1) โครงการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และรักษา
บุคลากรใหม่ รวมทั้งสรรหาหรือเชิญบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถสูง 
1. สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วยวิธีเชิงรุก

และสร้างแรงจูงใจ 
2. สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

สูง  
3. อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่อง จัด

ให้มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือถ่ายทอดและสอนงาน 
(Coaching) 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงและเป็นไป
ตามเกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๑) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1. ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับทั้ง

สมรรถนะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือให้เป็นเกณฑ์ในการรับบุคลากรใหม่และ
พัฒนาบุคลากรเดิม 



 

 

กลยุทธ์ มาตรการ 
2. พัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะตามกรอบ

มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional 
Teaching Standard Framework) ทั้งด้านการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สูงขึ้น มี
ความก้าวหน้าตามต าแหน่งและพัฒนาผู้บริหารให้มี
ศักยภาพเพ่ือสนับสนุนความส าเร็จของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
1. วิ เคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่

สอดคล้องและส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารตามแผนที่ก าหนด 
(2) โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและการพัฒนาของบุคลากร 
1. พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามเกณฑ์ การ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

2. ปรับปรุงการมอบหมายงาน และการจัดท าค า
รองรองการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

(3) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามต าแหน่งเพ่ือให้
ได้ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
1. ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
คล่องตัว 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

(1) โครงการปลู กฝั งค่ านิ ยม  UBU- IMPACTS แก่
บุคลากรทุกระดับ 
1. สื่อสารองค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
2. ส่ ง เสริมให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็น

ต้ น แ บ บ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค่ า นิ ย ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

3. ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก
ระดับรวมทั้งผู้บริหารในส่วนขององค์ประกอบ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ครอบคลุมถึง
ค่านิยมองค์กร 

4. ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีค่านิยมดีเด่น 



 

 

กลยุทธ์ มาตรการ 
กลยุทธ์ที่ ๖ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

(1) โครงการมหาวิทยาลัยสร้างสุข 
1. ส ารวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

(Happinometor) 
2. จัดท าแผนเพ่ือส่งเสริมการสร้างความสุขและ

ความผูกพันต่อองค์กร 
3. จัดตั้งสโมสรบุคลากร เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับ

การพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน หรือจัดตั้ง
ชมรมตามความสนใจของบุคลากร เช่น ชมรม
กีฬา ชมรมดนตรี ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ 

4. จัดกิจกรรม Care Community (ผู้บริหารใส่ใจ
บุคลากร) เช่น การแสดงความยินดีในวาระ
ส าคัญต่าง ๆ ของบุคลากร 

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

บุคลากร 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
Base line data ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  ( จ านวนบุ คลากร
เพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

- - 80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
(ผศ. รศ. ศ.) 

37.15 39.11 40 45 50 55 60 

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นต่อ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

- - 70 75 80 85 90 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย 

70.40 71.40 72 74 76 78 80 
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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 
๑. ระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์
ได้รับการปฏิรูปให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. สัมฤทธิผลของการ
ปฏิรูประบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
(จ านวนบุคลากร
เพียงพอต่อ
ยุทธศาสตร์) 

- - 80 85 90 95 100 1. ปรับอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกจิ
ขององค์กรที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ไป 

1. โครงการทบทวนและ
จัดสรรอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับภารกจิ/
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

1. วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลัง
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดกรอบอัตราก าลังของ
หน่วยงานเดิมและหน่วยงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการปรับ
โครงสร้างของมหาวิทยาลยั 

3. จัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่วิเคราะห ์โดยยึดหลัก
การบูรณาการร่วมกัน 

4. 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
ผ่านการวิเคราะห์อัตราก าลังแล้วต้อง
จัดสรรไปสู่หน่วยงานใหม ่

กองการ
เจ้าหน้าที ่

๒. บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะสูง มี
ทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริม
ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

37.15 39.11 40 45 50 55 60 1. พัฒนาระบบการสรร
หา บรรจ ุและรักษา
บุคลากรใหม่ เพื่อให้
ได้บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง
สอดคล้องกับการ
พัฒนาองค์กร และ
สรรหาหรือเชิญบุคคล
ที่มีความรู้
ความสามารถสูงมา
ร่วมงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบ
การสรรหา บรรจ ุและ
รักษาบุคลากรใหม ่
รวมทั้งสรรหาหรือเชิญ
บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูง 

1. สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้วย
วิธีเชิงรุกและสร้างแรงจูงใจ 

2. สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถสูง  

3. อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จัดให้มีระบบพี่เล้ียงเพื่อ
ถ่ายทอดและสอนงาน (Coaching) 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

         3. พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีสมรรถนะ
สูงและเป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
ให้มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1. ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทุก
ระดับทั้งสมรรถนะอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เป็น
เกณฑ์ในการรับบุคลากรใหม่และ
พัฒนาบุคลากรเดิม 

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 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะตาม

กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 
(Professional Teaching 
Standard Framework) ทั้งด้าน
การสอน การวจิัย และการบริการ
วิชาการ  

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์
สมรรถนะที่ก าหนด 

 3. ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะที่สูงขึ้นต่อ
จ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 

- - 70 75 80 85 90 4. พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะและองค์ความรู้
ที่สูงขึ้น มี
ความก้าวหนา้ตาม
ต าแหน่งและพัฒนา
ผู้บริหารให้มีศักยภาพ
เพื่อสนับสนุน
ความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

1. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
และผู้บริหาร 

1. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องและส่งเสริม
ความส าเร็จของวิสยัทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาบุคลากรและผู้บรหิารตาม
แผนที่ก าหนด 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

          2. โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและ
การพัฒนาของ
บุคลากร 

1. พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะตามเกณฑ์ การขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

2. ปรับปรุงการมอบหมายงาน และการ
จัดท าค ารองรองการปฏบิัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

          3. โครงการส่งเสริม
ความก้าวหนา้ตาม

1. ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ การ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้ง

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 
ต าแหน่งเพื่อให้ได้
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

สายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

3. บุคลากรมี
คุณลักษณะตาม
ค่านิยม มีความสุข 
และมีความผูกพันต่อ
องค์กร 

1. ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย 

70.40 71.40 72 74 76 78 80 5. ปลูกฝังค่านิยมองค์กร
ให้ทั่วถึงบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

1. โครงการปลูกฝัง
ค่านิยม UBU-
IMPACTS แก่บุคลากร
ทุกระดับ 

1. สื่อสารองค์กรเพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับค่านยิม
องค์กร 

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามค่านยิม
ของมหาวิทยาลยั 

3. ออกแบบการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการทุกระดับรวมทั้งผู้บริหารใน
ส่วนขององค์ประกอบพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ ให้ครอบคลุมถึง
ค่านิยมองค์กร 

4. ยกยอ่งเชิดชูผู้ที่มีค่านิยมดีเด่น 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

         6. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

2. โครงการมหาวิทยาลัย
สร้างสุข 

1. ส ารวจความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กร (Happinometor) 

2. จัดท าแผนเพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความสุขและความผูกพันตอ่องค์กร 

3. จัดตั้งสโมสรบุคลากร เพื่อเป็น
สถานที่ส าหรับการพบปะและจัด
กิจกรรมร่วมกัน หรือจัดตั้งชมรมตาม
ความสนใจของบุคลากร เช่น ชมรม
กีฬา ชมรมดนตรี ชมรมผู้
เกษียณอายุราชการ 

4. จัดกิจกรรม Care Community 
(ผู้บริหารใส่ใจบุคลากร) เช่น การ
แสดงความยินดีในวาระส าคัญต่าง ๆ 
ของบุคลากร 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

          2. โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคง และสวัสดิการ 

1. พัฒนาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อ
บุคลากร 

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 
2. จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3. ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และ

บุตร 
4. การดูแล Work-Life Balance ของ

บุคลากร 
5. พัฒนาสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบุคลากร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

  ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ผล
การด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 4 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ หน่วย 
Base line data ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน 
2561 2562 

1. สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  (จ านวน
บุคลากรเพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

ร้อยละ - - 80 100 
(ระดับความส าเร็จที่ได้ 
x 100/ระดับ
ความส าเร็จตามแผน  
= 5 x 100 / 5 = 
100 %) 

2.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี
ต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

ร้อยละ 37.15 39.11 40 42 

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่
สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ - - 70 98.36 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70.40 71.40 72 92.36 
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ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
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2. รายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
  ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 6 กลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สามารถด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ ได้ครบ
ทุกกลยุทธ์ รายละเอียดตามตารางที่ 2.1-2.2   
 

ตารางท่ี 2.1 การน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงหรือพัฒนาในปีต่อไป 
 

เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ ์ การน าไปปรับปรุง/พัฒนาในปีต่อไป 

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้รับการ
ป ฏิ รู ป ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

วิเคราะห์และก าหนดกรอบอตัราก าลังที่พึงมี ปี 
2564-2567   
1.  ทบทวนและก าหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

กรอบอัตราก าลังที่พึงมี ปี 2564-2567   
2.  จัดท า (ร่าง) กรอบอัตราก าลังพึงมี ปี 2564-

2567   
3. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภา

มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรทุก
ระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะ
และองค์ความรู้ ที่ ส่ ง เสริม
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ 
แ ล ะ รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร ให ม่  
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ บุ ค ล า ก ร ที่ มี
สมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
การพัฒนาองค์กร และสรรหา
หรือ เ ชิญบุคคลที่มี ความรู้
ความสามารถสูงมาร่วมงาน 

1. ทบทวนระบบการสรรหาและบรรจุ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความสมรรถนะสูง  

2. น าสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน 
( Professional Teaching Standard 
Framework)  เสนอสภามหาวิทยาลัย และ
จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์  

3. ทบทวนสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ให้มี
ขี ดความสามารถ ในการขั บ เคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2564 - 2567   

3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงและเป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ส ม ร ร ถ น ะ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. ทบทวนขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปี 
2564 - 2567   

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564 - 2567   
3. พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่สู งขึ้น มี
ความก้าวหน้าตามต าแหน่ง
และพัฒนาผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ มี
ศั ก ย ภ า พ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ความส าเร็จของวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ให้สอดคล้อง
กับ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 -
2567   
 

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมี
คุณลักษณะตามค่านิยม มี
ความสุข และมีความผูกพันต่อ
องค์กร 

5. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ท่ัวถึง
บุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

1. จัดท าแผนการส่งเสริมค่านิยมอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเพื่อให้มีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์ 
(Strategic Goal) 

กลยุทธ ์ การน าไปปรับปรุง/พัฒนาในปีต่อไป 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

1. จัดท าแผนการเสริมสร้างความผูกพัน ปี 2564  
2. ด าเนินการตามแผนฯ ปี 2564 เพื่อให้ เกิด

ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์   
 

กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

1.  ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกบัภารกิจของ
องค์กรที่ปรับเปลีย่นโครงสร้างไป 

1.  โครงการทบทวนและจดัสรรอตัราก าลัง
ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ/
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๑. วิเคราะหภ์าระงานและอัตราก าลังทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย 

๒. ก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานเดิม
และหน่วยงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตาม
แผนการปรับโครงสร้างของมหาวทิยาลัย 

๓. จัดสรรบุคลากรใหเ้ป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่วิเคราะห์ โดยยดึหลักการบูรณา
การร่วมกัน 

๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีผ่่านการ
วิเคราะห์อตัราก าลังแล้วต้องจดัสรรไปสู่
หน่วยงานใหม่ 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
มอบคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
การบริหารงานเพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพและ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ บ ริ บ ท ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย ด าเนินการบริหารอัตราก าลังในส่วน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน  

2. คณะ/หน่วยงานวิเคราะห์อัตราก าลังทั้งหมดเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ 

3. คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการ
บริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๓ พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ปี 
๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔  

 
2.  พัฒนาระบบการสรรหา บรรจ ุและรักษา

บุคลากรใหม่ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร 
และสรรหาหรือเชิญบุคคลทีม่ีความรู้
ความสามารถสูงมาร่วมงาน 

1.  โครงการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ 
และรักษาบคุลากรใหม่ รวมทั้งสรรหาหรือ
เชิญบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถสูง 

1.  สรรหาบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงด้วยวิธีเชิง
รุกและสร้างแรงจูงใจ 

2 .   ส ร ร ห า ห รื อ เ ชิ ญ บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถสูง  

ระบบการสรรหา บรรจุ สรรหาหรือเชิญบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถสูง   
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสรรหาหรือคัดเลือก 
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ 
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขา
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

3.  อบรมและพัฒนาบุคลากรใหมอ่ย่างต่อเนื่อง 
จัดให้มีระบบพี่เลีย้งเพื่อถ่ายทอดและสอน
งาน (Coaching) 

วิชาชีพและในระดับคุณวุฒิท่ีขาดแคลน ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ และกรณีอื่น ๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ปฏิบัติตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภท
วิชาการ พ.ศ. 2556  

2. ก าหนดแผนการส ารวจความต้องการพัฒนา
บุคลากรใหม่ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบการพัฒนา
บุคลากรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของคณะ 
หน่วยงาน มากที่สุด 

๓.  พัฒนาบุคลากรทุกระดบัให้มีสมรรถนะสูง
และเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

1.  โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรให้มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

1.  ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับทั้ง
สมรรถนะอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือให้เป็นเกณฑ์ในการรับ
บุคลากรใหม่และพัฒนาบคุลากรเดิม 

2.  พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional 
Teaching Standard Framework) ทั้งด้าน
การสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ  

3.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามเกณฑส์มรรถนะที่ก าหนด 

1. การก าหนดสมรรถนะบุคลากร 
มหาวิทยาลยัไดม้ีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากร 
ดังนี ้
1. สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะท างานก าหนดกรอบ
ม า ต ร ฐ า น สมร รถน ะอ า จ า รย์  ม ห า วิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานี เพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ฯ และจัดท า (ร่าง) กรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) และสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
แนวทางในการก าหนดสมรรถนะอาจารย์ฯ ก าหนด
ตามแนวทางการที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (เดิม) ก าหนด โดยมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
๑. องค์ความรู้ (Knowledge) 

1.1 ความรู้ในศาสตร์วิชาสาขาของตน 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032209294995.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032209294995.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032209294995.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013032209294995.pdf
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 
๒. สมรรถนะ (Competencies) 

๒.๑   ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒   ด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี 
       ประสิทธิภาพ 
๒.๓   เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒.๔   การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

พร้อมทั้งสามารถป้อนข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ 

๓. ค่านิยม (Values) 
3.1  คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
3.2  ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 

 
ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบจะมี  4 ระดับ เสนอโดย
คณะท างานได้เสนอ  (ร่าง) กรอบสมรรถนะอาจารย์ฯ 
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จะท าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายวิชาการก่อนที่จะ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) 
และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
๒. สายสนับสนุนวิชาการ 
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกประกาศ เรื่อง การ
ก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่  18 กันยายน 
2556 ซึ่งสมรรถนะ ประกอบด้วย 

 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 16 
สมรรถนะ โดยก าหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและระดับต าแหน่ งอย่ างน้ อย 3 
สมรรถนะ 

 สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  และความรู้เรื่อง
กฎหมายและกฎระเบียบราชการที่ ก าหนดใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบั ติ ง านอีกจ านวน ๔  ด้ าน  คื อ  ด้ านการ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การค านวณ และ
การจัดการข้อมูล 
ตามประกาศฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลในการก าหนดสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน และ
ให้พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะ  
 
2. การประเมินสมรรถนะบุคลากร 
ปี งบประมาณ 2562 –  2563 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะ 
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ หรือต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร โดยก าหนดรูปแบบการประเมินเป็น 
๓ ช่วง คือ Pre-test  อบรม  และ Post-test  โดยมผีู้
ผ่านและไม่ผ่านการประเมิน ดังนี้ 
๑. ด้านความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงาน  
    - ผ่าน 36 คน   
    - ไม่ผ่าน 10 คน 
2. ด้านความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบราชการ 
    - ผ่าน 22 คน 
     - ไม่ผ่าน 22 คน 
3. ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร ์

  - ผ่าน 46 คน  
  - ไม่ผ่าน 3 คน 

4. ทักษะด้านการจัดการข้อมูล 
  - ผ่าน 43 คน 
- ไม่ผ่าน 3 คน 

5. ทักษะด้านการค านวณ 
     - ผ่าน 49 คน 
     - ไม่ผ่าน 0 คน 
๖.  ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

  - ผ่าน 45 คน 
     - ไม่ผ่าน 1 คน 
3. การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะบุคลากร  
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

3.1 การศึกษาต่อ 55 คน แยกเป็น  
- ต่างประเทศ 11 คน 
- ในประเทศ 44 คน  

     3.2   การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ จ านวน 1 
คน 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่
สูงขึ้น มีความก้าวหน้าตามต าแหนง่และ
พัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุน
ความส าเร็จของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ
ผู้บริหาร 

1.  วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องและส่งเสรมิความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.  พัฒนาบุคลากรและผู้บรหิารตามแผนท่ี
ก าหนด 

มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยน า
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2563 – พ.ศ. 2567 และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 
2561 มาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากร  

 2.  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและการพัฒนาของ
บุคลากร 

1.  พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะตาม
เกณฑ์ การขับเคลื่อนวสิัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร ์

2.  ปรับปรุงการมอบหมายงาน และการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับ 

1.  ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามเกณฑ์ การ
ขั บ เ ค ลื่ อ น วิ สั ย ทั ศน์ แ ล ะ ยุ ท ธ ศ าส ตร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.  การด าเนินการปรับปรุงการมอบหมายงาน และ
การจัดท าค ารองรองการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับ ในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  ได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1  กรณีบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ด ารง
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

ต าแหน่งวิชาการ ตามมาตรฐานภาระงานที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
ก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
อ า จ า ร ย์  ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ร อ ง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. 
2559 เพื่อน าข้อมูลประกอบการพัฒนาการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานและการ
วิเคราะห์การบริหารกรอบอัตราก าลังและ
การวางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาวของ
มหาวิทยาลัย 

  2.2 กรณีบุคลากรสายสนับสนุน ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแบบข้อแบบข้อตกลงและแบบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยด าเนินการปรับปรุงแบบ
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ/งาน ค่า
คะแนน ผลผลิต ตัวช้ีวัดความส าเร็จและ
หลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จด าเนินการ ซึ่งได้
น าไปประกอบการจัดท าค ารองรองการ
ปฏิบัติงานและจัดข้อตกลงการประเมินผล
การปฏิบั ติ ร าชการกับบุคลากรสั งกั ด
ส านักงานอธิการบดี 

 3.  โครงการส่งเสริมความก้าวหนา้ตาม
ต าแหน่งเพ่ือให้ไดต้ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

1.  ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ การเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการ

สายวิชาการ 
1. ขั้นตอนการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาอุบลราชธานี เรื่อง 
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

และสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและมี
ความคล่องตัว 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถด าเนินการ
ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
     1.1 เสนอผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งขอรับการ
ประเมินผลการสอน โดยวันท่ีแต่งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ หากผ่านการประเมิน จะเป็นวันที่เลขานุการ
คณะกรรมกาพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กองการ
เจ้าหน้าที่ ) ได้รับเรื่อง ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเร็วข้ึน 
     1.2 ขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้า ก่อน
เสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งวิธีนี้จะส่งผลดีกับอาจารย์
ที่พร้อมส าหรับการประเมินผลการสอน แต่ก าลัง
ผลิตผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการใกล้
จะแล้วเสร็จ เพราะเมื่อผ่านการประเมินผลการสอน 
ผลการประเมินจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ 2 ปี นับจาก
วันที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีมติ
ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 
2. มีการออกแบบและจัดท าแบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ 
check list) และแบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
ครอบคลุมรูปแบบ และการเผยแพร่ผลงานทาง
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

วิชาการประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของคณะใช้
ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใ ช้ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วน เป็น
การลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารหลักฐานใน
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกทางหนึ่ง 
สายสนับสนุนวิชาการ 
1. การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุน    
    -ด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนท่ี 
ก.พ.อ.ก าหนด และถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ. 2559  
2. มีการออกแบบและจัดท าแบบตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น (แบบ check 
list) เพื่อให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่
บุคคลคณะ/ส านักใช้ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นการลด
ระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการจัดส่งเอกสาร
หลักฐานในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ 
 3. มีการออกแบบใบสรุปเรื่องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่
บุ ค ค ล ค ณ ะ / ส า นั ก น า เ ส น อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านักเพื่อกลั่นกรอง
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

คุณสมบัติ/ผลงานทางวิชาชีพ/เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ทีเ่กี่ยวข้อง ก่อนส่งเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและ
ข้อผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารหลักฐานในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ 

๕.  ปลูกฝังค่านยิมองค์กรให้ท่ัวถึงบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและน าไปสู่
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 

1.  โครงการปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS 
แก่บุคลากรทุกระดับ 

1.  สื่อสารองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 

2.  ส่งเสริมใหผู้้บริหารของมหาวทิยาลัยเป็น
ต้นแบบในการปฏิบตัิตามค่านิยมของ
มหาวิทยาลยั 

3.  ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทุกระดับรวมทั้งผู้บริหารในส่วนของ
องค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ 
ให้ครอบคลุมถึงค่านยิมองค์กร 

4.  ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีค่านยิมดเีด่น 

มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้สื่อสารเพื่อให้
บุคลากรทุกระดับทราบค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 
: UBU-IMPACTS และมีแผนด าเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม
ของมหาวิทยาลัย 

๖.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร 

1. โครงการมหาวิทยาลัยสร้างสุข 1.  ส ารวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 
(Happinometor) 

2.  จัดท าแผนเพื่อส่งเสริมการสรา้งความสุข
และความผูกพันต่อองค์กร 

3.  จัดตั้งสโมสรบุคลากร เพื่อเป็นสถานท่ี
ส าหรับการพบปะและจดักิจกรรมร่วมกัน 
หรือจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากร 
เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี ชมรมผู้
เกษียณอายรุาชการ 
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กลยุทธ ์
Strategy 

โครงการหลกั กิจกรรม/โครงการย่อย ผลการด าเนินงาน 

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

 2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และ
สวัสดิการ 

1.  พัฒนาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศยัเพื่อบุคลากร 
2.  จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3.  ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร และบตุร 
 
 
 
 
 
4. การดูแล Work-Life Balance ของบุคลากร 
5. พัฒนาสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร 

 
อยู่ระหว่างท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 
ปัจจุบันมีผู้รับทุนทั้งสิ้น 19 คน  ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
8 คน อยู่ระหว่างศึกษา 9 คน สละสิทธิ์ 1 คน และ
ลาออกจากราชการ 1 คน 
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