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แผนงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การวางแผนอัตราก าลัง แผนงานที่ 1.1 แผนขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2. การบริหารอัตราก าลัง แผนงานที่ 2.1 การบริหารอัตราก าลัง 
3. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แผนงานที่ 3.1 การสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
4. การว่าจ้างและบรรจุบุคลากร แผนงานที่ 4.1 การว่าจ้างและบรรจุบุคลากร 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนงานที่ 5.1 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการประเมินสมรรถนะ 
6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนงานที่ 6.1 การพัฒนาบุคลากร 
7. การสร้างความผูกพันและขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

แผนงานที่ 7.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
แผนงานที่ 7.2 การส่งเสริมค่านิยม UBU-IMPACTS 
แผนงานที่ 7.3 การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 1.1 แผนขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
กิจกรรมหลัก ด าเนินการทบทวนความต้องการบุคลากร

เพื่อวางแผนอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัย   ตามหลักเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2566 
เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติ
แผนอัตราก าลังรอบ 2 ปี เพื่อให้คณะ/
หน่วยงาน ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง
ดังกล่าวต่อไป  

คณะ/หน่วยงาน การวางแผนขีด
ความสามารถและอัตราก าลังภายใต้
บริบทการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน 
ดังน้ัน การวางแผนขีดความสามารถและ
อัตราก าลังท่ีเหมาะสม จึงมีความ
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมท่ี
ส าคัญ เช่น งบประมาณ ความคุ้มค่าคุ้ม
ทุน ซ่ึงอาจจะยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการอัตราก าลังของหน่วยงาน  

พิจารณากลั่นกรองถึงความจ าเป็น
ส าคัญในการวางแผนขีด
ความสามารถและอัตราก าลังให้
เหมาะสมสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนท่ี
มหาวิทยาลัยจะได้รับมากที่สุด 

1. ทบทวนและส ารวจความต้องการบุคลากรเพื่อวางแผนขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง 

        

2. วิเคราะห์และประเมินกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม          
3. จัดท าแผนขีดความสามารถและอัตราก าลัง         
4. ด าเนินการตามแผนขีดความสามารถและอัตราก าลัง         
5. ประเมินประสิทธิผลการบริหารขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง 

        

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีแผนขีดความสามารถและอัตราก าลังที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

มีแผนขีดความสามารถและอัตราก าลังท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

2. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 1 : 22.73 
3. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน   1 : 1.14 
งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน : 18,500 บาท 
ค่าใช้สอย : 910 บาท 
รวม : 19,410 บาท 
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แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 1.2 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

กิจกรรมหลัก ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.... อยู่ท่ี ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณา และเสนอสภาผู้แทนราษฎร ในปลายปี พ.ศ. 2566 ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่า ร่างพระราชบัญญัติจะสามารถออกเป็น
กฎหมายได้โดยเร็ว ภายในปี พ.ศ. 2568 และอย่างช้าภายในปี พ.ศ. 2570 ท้ังน้ี 
มหาวิทยาลัย ได้เตรียมการรองรับการตรากฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามความ
ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ี 
1. สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งท่ี 18/2565 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการขับเคล่ือนการตรากฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงินและวิธีการ
งบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อด าเนินการจัดท าหลักการ 
(Legal Framework) ของกฎหมายล าดับรองด้านต่าง ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งอื่น และน าหลักการ
ดังกล่าว มาจัดท ากฎหมายล าดับรอง ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ท่ี
ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ 

 ไม่มี ไม่มี 
1. วางแผนการด าเนินงาน ในการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานบุคคล และการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรอง ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และการจัดองค์กร
ส าคัญของมหาวิทยาลัย ให้สอดรับกับการตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับใหม่ 

        

2. ด าเนินการตามแผน         

3. ติดตามและประเมินผล         

4. น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงต่อไป         
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แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
รองรับการปรับเปล่ียนสภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย อย่างเป็นระบบต้ังแต่การสรรหา 
คัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้ง การก าหนดเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือน การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ หรือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
การขึ้นสู่ต าแหน่งทางบริหารท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะเป็นบุคลากร
หลักของมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซ่ึงมาตรฐาน
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน เทียบมาตรฐานขั้นต่ าแล้ว ไม่ต่ ากว่า
คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงส่งผลให้ปัจจุบัน การบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการฯและพนักงานมหาวิทยาลัย มี
มาตรฐานและระบบการบริหารไม่แตกต่างกัน และด้วย
เหตุน้ี เมื่อข้าราชการฯ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยภายหลังการปรับเปล่ียนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะท าให้การบริหารงานบุคคลสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบัน เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ หรือต าแหน่งทางบริหาร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ส านัก
งบประมาณมิได้จัดสรรค่าตอบแทน
อื่นในจ านวนเท่ากับเงินประจ า
ต าแหน่งให้มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ ซ่ึงส่งผลให้การจ่ายเงิน
ส่วนน้ี มีความแตกต่างกันระหว่าง
ข้าราชการฯ และพนักงาน 

มหาวิทยาลัย โดยกองการเจ้าหน้าท่ี ได้
จัดท าข้อเสนอแนะไปยัง ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อประมวลสรุป
ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนน้ี
ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ท่ียังเป็นส่วน
ราชการด้วย 
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แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

2. จ านวนกฎหมายล าดับรองที่แล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด 
  
 
 

ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายล าดับรองตามร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
เนื่องจากต้องประเมินเนื้อหาของร่างกฎหมายในชั้น
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร แต่ในเบื้องต้น มี
กฎหมายล าดับรองประเภทข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศ ท่ีต้องด าเนินการออกตามความในร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... จ านวน 
34 เรื่อง แบ่งเป็น (1) ด้านโครงสร้างองค์กร จ านวน 15 
เรื่อง (2) ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 5 เรื่อง (3) 
ด้านการเงินและวิธีการงบประมาณ จ านวน 6 เรื่อง (4) 
ด้านวิชาการจ านวน 6 เรื่อง และ (5) ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม จ านวน 2 เรื่อง โดยในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันมีการตั้งอนุกรรมการการตรา
กฎหมายล าดับรองด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อศึกษา
จัดท ากรอบนโยบายและรูปแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ และสอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะ
สามารถได้ผลสรุปเชิงนโยบายภายในปีงบประมาณ 2566 

การเสนอร่างพระราชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรี การตรวจพิจารณาร่าง
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน กล่าวคือ 
มหาวิทยาลัยเสนอร่าง
พระราชบัญญัติไปตั้งแต่ เดือน
สิงหาคม 2562 แต่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตรวจร่างพระราชบัญญัติ
เสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
(ประมาณ 3 ปี 6 เดือน) ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้เน้ือหาของร่าง
พระราชบัญญัติในตอนท่ีเสนอ ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ได้ และ/หรือ และอาจส่งผลต่อการ
ตรากฎหมายล าดับรองที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเวลา ซ่ึงขึ้นอยู่
กับว่าร่างพระราชบัญญัติในแต่ละ
ขั้นตอนมีการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ 

กองการเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ตรากฎหมายล าดับรองฯ ติดตามความ
คืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
และเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติอยู่
ตลอด เพื่อน าผลการแก้ไขปรับปรุง
เนื้อหาของร่าง รายงานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการตรากฎหมายล าดับรองฯ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อปรับ
ทิศทาง นโยบาย และกรอบการตรา
กฎหมายให้สอดคล้องเป็นปัจจุบัน และ
ทันต่อสถานการณ์ของร่าง
พระราชบัญญัติท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน : 34,200 บาท 
ค่าใช้สอย : 1,930 บาท 
รวม : 36,130 บาท 
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2. การบริหารอัตราก าลัง 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 2.1 การบริหารอัตราก าลัง  
กิจกรรมหลัก  มีการบริหารอัตราก าลังเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีก าหนด ได้แก่ ข้อ

บังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2554 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนหมวด
งบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็น
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 โดยสรุปการบริหารอัตราก าลัง ดังน้ี 
- การเปิดสอบแข่งขันและคัดเลือก 34 อัตรา 
- การเปลี่ยนหมวดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้เป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 11 อัตรา  
- การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 
- การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งของกรอบอัตราก าลังว่าง 2 อัตรา 

ไม่มี ไม่มี 
1. วางแผนการด าเนินงานการบริหารอัตราก าลัง         

2. ด าเนินการตามแผนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

        

3. ติดตามและประเมินผล         

4. น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงต่อไป         

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีการรายงานผลการด าเนินกงานเป็นรายไตรมาส มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส   
2. มีการบริหารอัตราก าลังเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  อยู่ระหว่างด าเนินการ     
งบประมาณที่ใช้ : ไม่มี 
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3. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 3.1 การสรรหาบุคลากรเชิงรุก  
กิจกรรมหลัก ด าเนินการทบทวนและส ารวจกลุ่มงาน/

ต าแหน่ง/สาขาท่ีขาดแคลน  โดยพิจารณาข้อมูล
การบรรจุบุคลากรย้อนหลัง 2 ปี เทียบกับแผน
อัตราก าลัง เพื่อน ามาวิเคราะห์ ประเมินกลยุทธ์ 
เครื่องมือและวิธีการท่ีใช้สรรหาบุคลากร และ
น ามาวางแผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุกให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  

 ไม่มี 
  
  
  

 ไม่มี 
  
  
  

1. ทบทวนและส ารวจกลุ่มงาน/ต าแหน่ง/สาขาท่ีขาดแคลน         
2. วิเคราะห์ ประเมินกลยุทธ์ เครื่องมือและวิธีการท่ีใช้สรรหาบุคลากร         
3. จัดท าแผนการสรรหาเชิงรุก เช่น การใช้การตลาดเพื่อการสรรหา การ
ด าเนินการผ่านสมาคมวิชาชีพ การให้ทุน การปรับเปล่ียนคุณสมบัติ/ชื่อต าแหน่ง 
เป็นต้น 

        

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีแผนสรรหาบุคลากรที่ขาดแคลน อยู่ระหว่างด าเนินการ  
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

งบประมาณที่ใช้ :  ไม่มี 
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4. การว่าจ้างและบรรจุบุคลากร 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 4.1 การว่าจ้างและบรรจุบุคลากร  
กิจกรรมหลัก  1. ตรวจสอบกรอบอัตราก าลังตามแผนกรอบอัตราก าลังท่ี

ได้รับอนุมัติ  
2. ด าเนินการบรรจุบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
และตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน และเป็นไปตามแผน
กรอบอัตราก าลัง 

การบันทึกข้อมูลของ
บุคลากรบรรจุใหม่ โดย
ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลของ
หน่วยงาน ในระบบ DMS 
บางรายบันทึกข้อมูลไม่
ครบถ้วน  

ซักซ้อมแนวปฏิบัติ และ
จัดท าคู่มือการบันทึกข้อมูล
บุคลากรใหม่ในระบบ DMS 
ให้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคลของหน่วยงาน  

1. วางแผนการด าเนินงานการว่าจ้างและบรรจุบุคลากร         
2. ด าเนินการตามแผนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

        

3. ติดตามและประเมินผล         
4. น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงต่อไป         

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีการรายงานผลการด าเนินกงานเป็นรายไตรมาส   
2. มีการการว่าจ้างและบรรจุบุคลากรเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

 

งบประมาณที่ใช้ : ไม่มี 
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5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 5.1 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะ  
กิจกรรมหลัก 1. ระบบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.1 ทบทวนขั้นตอนและวิธีการหรือกระบวนการในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และทบทวนขั้นตอนและวิธีการหรือกระบวนการใน
การด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
1.2 ก าหนดแบบฟอร์มการประเมิน และค่าคะแนนของระบบการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องเป็นแบบแผนเดียวกัน 
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
โดยปรับปรุงและทบทวนกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดของข้อ 
ตกลงฯ/การมอบหมายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะและส านัก 
โดยมีการน าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มาประกอบการจัดท า
ข้อตกลงฯ และมอบหมายงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
และมีการถ่ายทอดภาระงานจากผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน ซ่ึงในปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการและหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การ
ประเมินต่อสัญญาจ้างและการประเมินสมรรถนะ ฯลฯ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญา
จ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยของหน่วยงาน
มีวิธีการประเมินหลาย
รูปแบบ เช่น น าผลการ
ประเมินเลื่อนเงินเดือนมา
เป็นเกณฑ์ส าหรับการ
ประเมินให้คะแนนเพื่อต่อ
สัญญาจ้างให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือการจัดท า
คู่มือ/เอกสารเพื่อให้เป็น
เกณฑ์ส าหรับการประเมินให้
คะแนนเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. การจัดท าข้อตกลงฯ/การ
มอบหมายงาน ของ
ผู้บริหาร/บุคลากร ยังไม่
ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และขาด
กระบวนการวิเคราะห์
ความส าเร็จของงานกับ
ความข้อตกลงฯ/การ
มอบหมายงาน 

1. ปรับรูปแบบการ
ประเมินหรือการให้
คะแนนให้มีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเป็นแบบ
แผนเดียวกัน 
2. ศึกษาแนวทางในการ
จัดท าข้อตกลงฯ/การ
มอบหมายงานของ
ผู้บริหารและบุคลากร 
คณะ ส านักงานและ
หน่วยงานต่าง ๆ และมี
การติดตามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดท าข้อตกลงฯ/การ
มอบหมายงานของ
บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อมาประกอบเป็น
แนวทางพัฒนา
กระบวนการจัดท า
ข้อตกลงฯ/มอบหมาย
งาน 

1. ทบทวนระบบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การประเมินสมรรถนะ   

        

2. ออกแบบและบูรณาการระบบการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการประเมินสมรรถนะ   
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แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
3. การประเมินสมรรถนะ   
   มีการหารือการทบทวนการก าหนดสมรรถนะบุคลากรและวิธีการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 
3 กุมภาพันธ์ 2566 ท่ีประชุมมีมติก าหนดแนวทางทบทวน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การประเมินสมรรถนะบุคลากร  
(1) สมรรถนะหลัก : จัดให้มีการประเมินสมรรถนะหลักบุคลากรทุก
ประเภทในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์ประกอบท่ี 2  
(2) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังน้ี 
    - สายวิชาการ : อยู่ระหว่างรอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
ความเห็นชอบการก าหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (UBU-
PSF) โดยก าหนดให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
ดังน้ัน จึงยังไม่ได้ออกแบบวิธีการประเมินสมรรถนะอาจารย์ (UBU-
PSF)  
    - สายสนับสนุนวิชาการ : ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะฯ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมิน
สมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  

2. ระดับความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ : ไม่มี 
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6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 6.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร   
กิจกรรมหลัก  1. ทบทวนสมรรถนะบุคลากรและก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร โดย

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการขับเคลื่อนแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร
ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ได้แก่ กองการเจ้าหน้าท่ี กอง
แผนงาน ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กองบริการการศึกษา  
2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์ และ
ก าหนดกิจกรรม/โครงการ พัฒนาบุคลากรใน (ร่าง) แผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนในบางกิจกรรม/โครงการ ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณแล้ว 

 ไม่มี 
  
  
  
  
  

 ไม่มี 
  
  
  
  

1. ทบทวน วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการ และออกแบบ
หลักสูตร/กิจกรรม ส าหรับพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุน และผู้บริหาร และการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับ
บุคลากร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

        

2. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) 

        

3. ด าเนินการพัฒนาตามแผน         
4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผน         
5. น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงต่อไป         
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ท่ีสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

2. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 60.94  
3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 44.59  
4. ร้อยละของบุคลากรที่มี Future Skill ตามระดับท่ีคาดหวังและครบตามท่ี
ก าหนด 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. มีระบบและแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
และการท างานร่วมกับผู้ประกอบการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  

6. มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (UBU-PSF) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
7. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (UBU-PSF) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  

8. มีระบบและแผนการพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
9. จ านวนรางวัลระดับชาติท่ีบุคลากรได้รับท้ังหมด อยู่ระหว่างด าเนินการ  
10. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนพัฒนาบุคลากร อยู่ระหว่างด าเนินการ 
11. ร้อยละของผู้บริหารทุกระดับท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการบริหาร ร้อยละ 96  
12. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์เทียบกับอาจารย์ท้ังหมด  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
13. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานนวัตกรรมเทียบกับอาจารย์ท้ังหมด ร้อยละ 24   
14. ร้อยละของบุคลากรที่มีช่องว่าง Future Skill ลดลง (ด้านดิจิทัล) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
งบประมาณที่ใช้ 
ค่าใช้สอย : 99,152 บาท 
รวม : 99,152 บาท 
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7. การสร้างความผูกพันและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 7.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
กิจกรรมหลัก 1. ด าเนินการส ารวจการจัดสรรสวัสดิการให้แก่

บุคลากรในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
2. ส ารวจความพึงพอใจในการจัดสรรสวัสดิการใน
ปัจจุบัน และความต้องการสวัสดิการเพิ่มเติมจากท่ี
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ เพื่อน ามาทบทวนระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ให้มี
ความสอดคล้องกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกประเภท 
ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน  

การจัดสรรสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการ
สวัสดิการท่ีแตกต่างกันตามช่วง
วัยและสถานภาพ  
  
  

พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ให้มีการจัดสรร
สวัสดิการใหม้ีความหลากลาย 
เหมาะสมกับช่วงวัยและ
สถานภาพ  
   

1. ทบทวนระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้สอดคล้องกับ
บุคลากรทุกกลุ่ม ทุกประเภท 

        

2. ส ารวจความต้องการสวัสดิการเพิ่มเติมจากท่ีมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ 

        

3. จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร         
4. ติดตามและประเมินผล         
5. น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงต่อไป         
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
1. มีการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
2. มีการจัดสรรสวัสดิการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด อยู่ระหว่างด าเนินการ  
3. การจัดหาท่ีพักราคาประหยัดให้บุคลากร มีการจัดหาท่ีพักราคาประหยัดให้บุคลากร ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการท่ีพักอาศัยบุคลากร 
งบประมาณที่ใช้ : ไม่มี 
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แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 7.2 การส่งเสริมค่านิยม UBU-IMPACTS  
กิจกรรมหลัก 1. มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 

2567) และมีการจัดท าแผนเสริมสร้างค่านิยม ประจ าปีงบประมาณ 
2566 
2. ด าเนินการสื่อสารสร้างการรับรู้ค่านิยม UBU-IMPACTS สู่บุคลากร 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดค่านิยม UBU-IMPACTS ไปยังบุคลากร และ
น ามาเป็นส่วนหน่ึงในการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการติดตามผลการน าค่านิยมสู่การปฏิบัติเป็นรายไตรมาส  

 ไม่มี 
  
  
  
  
  
  

 ไม่มี 
  
  
  
  
  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมค่านิยม UBU-IMPACTS         

2. สร้างความรับรู้ค่านิยม UBU-IMPACTS ให้แก่บุคลากร         
2. ถ่ายทอดค่านยิม UBU-IMPACTS          
3. ติดตามการน าค่านยิม UBU-IMPACTS สู่การปฏบิัติ และการยกยอ่ง
เชิดชูหน่วยงานที่น าค่านยิม UBU-IMPACTS สู่การปฏิบัติดีเด่น 

        

4. การประเมินผล         
5. น าผลการประเมินไปทบทวนและปรบัปรุงต่อไป         

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
1. มีการแผนการส่งเสริมค่านิยม UBU-IMPACTS มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567) และมีการจัดท าแผนเสริมสร้างค่านิยม 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 

งบประมาณที่ใช้ : ไม่ม ี 
 

 

 

 

 

  



16 | รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนงานท่ี 7.3 การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
กิจกรรมหลัก 1. วิเคราะห์ผลการส ารวจระดับและปัจจัยความ

ผูกพันของบุคลากรปีงบประมาณ 2564-2565  
2. จัดท าแผนการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
ปีงบประมาณ 2566  
3. ส่งเสริม ควบคุม ให้ด าเนินการตามแผน 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ไตรมาสท่ี 1 
  

ความเข้าใจในการเสริมสร้าง
ความผูกพันของผู้บริหาร และ
บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ   
  
  
  
  
  
  

ชี้แจงให้ผู้บริหาร และ
บุคลากรตระหนักถึงปัจจัย
ความผูกพัน กิจกรรม/
โครงการส่งเสริมความผูกพัน 
ในรูปแบบต่าง ๆ  
  
  
  
  
  

1. ส ารวจระดับและปัจจัยความผูกพันของบุคลากร         
2. จัดท าแผนส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร         
3. ด าเนินการตามแผน         
4. ติดตามและประเมินผล         
5. น าผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงต่อไป         

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
1. มีแผนส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร มีแผนส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร 
2. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยปี 2566  อยู่ระหว่างด าเนินการ มีแผนการด าเนินงานส ารวจความผูกพันในเดือนกันยายน 2566 
งบประมาณที่ใช้ : ไม่มี เนื่องจากบูรณาการร่วมกับแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ  

 

 

 

 

 


