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ค าน า 

 

  ทรัพยากรบุคคล คือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร การวางแผนอัตราก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและระมัดระวัง และต้องเกี่ยวโยงกันทุกระบบ ทุกโครงสร้าง มีการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) เปูาประสงค์ (Goal) การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน จ าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ 

 

 ดังนั้น แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559-2563 ฉบับนี้จึงได้จัดท าขึ้นตามกรอบ
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2559-2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนา
ศักยภาพ และวิชาชีพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

กองบริหารงานบุคคล 

ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
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บทท่ี 1 
ความเป็นมา 

1.  ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เดิมชื ่อว่า  “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร ”              
ก่อตั้งเมื่อวันที่   1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มีราชบุรุษเพ่ิม การสมศีล ท าหน้าที่แทนครูใหญ่ เปิดสอน
หลักสูตรครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี นักเรียน
เหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่างๆ ในมณฑลสถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่บริเวณสโมสรเสือปุามณฑลอุดร ซึ่งเป็น
ที่ตั้งชั่วคราว ต่อมาจึงมีการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรบริเวณห้วยโซ่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในปัจจุบัน) 
มีพ้ืนที่ประมาณ 350 ไร่ ต่อมาได้แบ่งพ้ืนที่บางส่วนให้หน่วยงานอ่ืน ปัจจุบันมีพ้ืนที่ทั้งหมด                            
237 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา 

โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดรต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร” เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูมูลเช่นเดิม ในปี พ.ศ. 2473 ทางการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตร
มณฑลอุดรขึ้น รับนักเรียนสตรีที่สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษา เข้าเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรมณฑล ปี 
พ.ศ. 2477 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) โดยรับนักเรียน ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 
ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี และเปิดรับนักเรียนชายเข้าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร
จังหวัด ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2475 โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดรได้เปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดอุดรธานี”  ปี พ.ศ. 2482 มีประกาศกระทรวงธรรมการยุบโรงเรียนฝึกหัด
ครูจังหวัดอุดรธานี โอนไปสังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุดรธานี  กรมสามัญศึกษา กระทรวง
ธรรมการ เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาพิเศษ 1 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อเพ่ือส่งไป
เป็นครูในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ปี พ.ศ. 2491 กรมสามัญศึกษาได้ส่งส าเนาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุดรธานี  เป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูอุดรธานี ปี  พ.ศ. 2501 กรมการฝึกหัดครูได้จัดสรรงบประมาณจ านวนหนึ่ง ย้ายโรงเรียนสตรีฝึกหัด
ครูอุดรธานีมารวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี และให้ใช้ชื่อเรียกรวมกันว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี” และ
แต่งตั้งให้ นายศิริ สุขกิจ ศึกษานิเทศก์เอก ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานีเป็น “วิทยาลัยครูอุดรธานี” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 พร้อมกับ
เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม      พ.ศ. 2503 
เป็นต้นมา พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ก าหนดให้วิทยาลัยครูอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี และเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์  
หลักสูตร สภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 ท าให้เกิดคณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2520 วิทยาลัยครูอุดรธานีได้ร่วมกับวิทยาลัยครูอีก 7  แห่ง ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินงานต่างๆ ร่วมกันในนามกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
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  ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2528 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2527 ก าหนดให้วิทยาลัยครูรวมกันเป็นกลุ่มและสภาฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2528 เป็นผลให้วิทยาลัยครู 4 แห่ง ในภาคอีสานตอนบนรวมกันเป็นสหวิทยาลัยอีสานเหนือ มีส านักงานตั้งอยู่
ที่วิทยาลัยครูอุดรธานี และผลจากการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้เอง วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขา
อ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาและได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการข้ึนอีกคณะหนึ่ง 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ครั้นต่อมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาว ราชภัฏเป็นล้นพ้นด้วยทรงพระเมตตา โปรดกล้าฯ พระราชทานพระราช
ลัญจกรประจ าพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ” นับเป็นมหาสิริมงคลอันควรที่ชาวราชภัฏทั้ง
มวล จักได้ภาคภูมิใจและพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณให้เต็มความสามารถ ในอันที่จะ
พัฒนาสถาบันราชภัฏให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้
เปิดสอนในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2536 และปรับปรุง พ.ศ. 2543 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และมี
ภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 คือ “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัยให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีภารกิจตาม  มาตรา 7  คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชู ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์  ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี   ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู”    
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  

     ปรัชญา (Philosophy)         
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พึงด าเนินบทบาทตามภารกิจ
ต่างๆ   โดยบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ท้องถิ่นตามภารกิจทุกด้าน ตลอดจนใช้ทรัพยากรให้กลมกลืน
สอดคล้อง และเอ้ืออ านวยซึ่งกันและกัน ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยท้องถิ่นและเพ่ือท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในระดับภูมิภาคอินโดจีน  ที่มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพ มีส านึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ใน
สาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน 

2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 

3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นและภูมิภาค 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่  พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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เป้าหมาย (Goal) 

1. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศ 
        2. เพ่ิมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
          3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  

4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรใน
ท้องถิ่น 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอินโดจีน 
          6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
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3.  โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 

                                    
                            
 
                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนการสอน 

คณะครุศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยี 

บัณฑิตศึกษา*(จัดตั้งภายใน) 

ส านักงานอธิการบด ี

 กองกลาง 

 กองนโยบายและแผน 

 กองบริหารงานบุคคล 

 กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป*(จัดตั้งภายใน)
ภายใน) 
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4.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับต่างๆ โดยแยกเป็นระดับประกาศนียบัตร  ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ดังนี้ 

(ข้อมูล ปีการศึกษา 2558) 

ระดับการศึกษา จ านวนหลักสูตร 
1. ปริญญาตรี  59 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑติ 1 
3. ปริญญาโท 10 
4. ปริญญาเอก 2 

รวม 72 

5. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับช้ันในปีการศึกษา 2557) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558)  

หน่วยงาน รูปแบบการศึกษา รวม ร้อยละ 
ปริญญาตรี ประกาศ      

นียบัตร 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก ภาค
ปกติ 

กศ.บป. 

1.  คณะครุศาสตร์ 3,793 85 - - - 3,878 14.12 
2.  คณะวิทยาศาสตร์ 3,403 833 - - - 4,236 15.44 
3.  คณะเทคโนโลยี 2,324 700 - - - 3,024 11.02 
4.  คณะมนุษยศาสตร์
และ     สังคมศาสตร์ 

3,663 2,854 - - - 6,517 23.75 

5.  คณะวิทยาการ
จัดการ 

4,921 3,701 - - - 8,622 31.42 

6.  โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

- - 201 851 114 1,166 4.25 

รวม 18,104 8,173 201 851 114 27,443 100.00 
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6. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ าแนกตามประเภท
และสายงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

ประเภท สายงาน รวม 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

1. ข้าราชการพลเรือน 122 8 130 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 451 292 743 
3. พนักงานราชการ - 38 38 
4. ลูกจ้างประจ า - 33 33 
5. ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง - - - 

รวม 573 371 944 
 

 

14% 

16% 

11% 

24% 

31% 

4% 

แสดงจ านวนนักศึกษาในแต่ละคณะ 

1.  คณะครุศาสตร์ 

2.  คณะวิทยาศาสตร์ 

3.  คณะเทคโนโลยี 

4.  คณะมนษุยศาสตร์และ 

5.  คณะวิทยาการจดัการ 

6.  โครงการบณัฑิตศึกษา 
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18% 

72% 

5% 4% 

1% 

แสดงจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยแยกตามประเภท 

1. ข้าราชการพลเรือน 2. พนกังานมหาวิทยาลยั 3. พนกังานราชการ 4. ลกูจ้างประจ า 5. ลกูจ้างตามสญัญาจ้าง 
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

 1. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่มีหน้าที่ในการผลิต พัฒนา
บุคลากรระดับวิชาชีพให้กับประเทศชาติ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร 
เพราะปัจจัยด้านบุคลากร หรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการชี้ขาดความส าเร็จในการท างานทุก
องค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  พัฒนาคนด้าน
วิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างสังคมคุณภาพ 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 โครงสร้างองค์กร 
(Organization) วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy)  เปูาประสงค์ (Goal) แผนงาน 
(Action Plan)   นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล  (Human Resource 
Management) ที่ใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ(Competency Based Management) บนพ้ืนฐานของ
ทักษะ ความรู้ และความสามารถ  เพ่ือใหัเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคล
กับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร  โดยแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนี้สามารถใช้เป็นกรอบ
ทิศทางให้มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานได้น าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจ 

2.  วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  

 “บุคลากรมีสมรรถนะสูง  ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ   1.   สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

             2 .  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

                         3.   รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร           

   เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสอดรับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการ
บริหารงานบุคลากรดังกล่าวของมหาวิทยาลัย บรรลุผลส าเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งใน
ส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีจ านวนที่เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม  มีสัดส่วนคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
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มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรภายใต้แนวคิดหลักเก่ียวกับ “การสรรหา  การพัฒนา  และการรักษา”  ไว้ดังนี้ 

1.   วางแผนอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ 
2. ก าหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งอย่างมีคุณภาพ  โปร่งใส  และ

ตรวจสอบได้ 
3. วางแผน  ส่งเสริม  และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการ อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนด 
4. วางแผน  ส่งเสริม  และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม เพื่อ

ความก้าวหน้า ตามต าแหน่งงาน (Career Path) หรือวิชาชพีที่ครองอยู่ 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดอบรม/เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสายงาน 

และท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง 
6. จัดระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือก าหนด

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์   และสวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน   สมรรถนะ  และ
ผลการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลัก  “No measurement  , No Management” 

7. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เอ้ือต่อการบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

8. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต และสวัสดิการที่ดีอันจะ
น าไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

3.  การวิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ดังนั้น ในการวางแผนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ  บุคลากร  การจัดการศึกษา  และการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตามพันธกิจ  โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์
ของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) ไว้ดังนี้  
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การวิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT  Analysis)   

สถานการณ ์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการบริหาร    
จัดการ 

 

- สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการสภา     
ผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยก ากับดูแลนโยบายเฉพาะ
ด้านของมหาวิทยาลัย   

- มีกระบวนการในการจัดท าแผนที่เปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและบุคลากร   
มีความพึงพอใจ 

- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ 

-  โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในบางระดับ ยังไม่ชัดเจนและ
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอน  การวิจัยและการบริหารโดยมุ่ง
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการยังไม่เด่นชัด 

- การประเมินผู้บริหารยังท าได้ไม่ครบทุก
ระดับ 

 

ด้านบุคลากร -  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

-  มีงบประมาณจากหลายแหล่งและสามารถ 
ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ 

-  มีกลไกการด า เนินการและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เด่นชัด 

-  มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้      

-  สั ดส่ วนของอาจารย์ประจ าที่ มี วุฒิ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 

-  สั ดส่ วนของอาจารย์ประจ าที่ ด า รง
ต าแหน่งอาจารย์  ผศ.  รศ.และ ศ. ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 

-  ขาดบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือช่วยใน
การบริหาร  โดยเฉพาะด้านเอกสารธุรการ 
การเงิน 

-  บุคลากรสายสนับสนุนยั งขาดขวัญ
ก าลังใจ 

ด้ า น ก า ร         
จัดการศึกษา 

- มีการก าหนดจุด เน้นที่ ชัด เจนในสาขาที่
มหาวิทยาลัยต้องการสร้างความเข้มแข็ง 
- มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบถ้วนและมี
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 
- บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพในเชิงปฏิบัติสูง 

- การพัฒนาคุณลักษณะเสริมด้านต่างๆ  
เช่น ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  
การกล้ าแสดงออกของนักศึกษายั ง ไม่
เพียงพอ 

- ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น         



 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2559-2563 กองบริหารงานบุคคล -      13 

 

 แผนพัฒ
นาบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี พ.ศ.2554-2558   

หน้า 1
3 

- มีองค์กรนักศึกษาที่เข้มแข็งและมีความผูกพัน
อย่างต่อเนื่องกับศิษย์เก่า 
- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น
สากล 

ยังท าได้ไม่ เต็มที่   เช่น ในเรื่องของการ
พัฒนาหลักสูตร 

- ขาดการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนยังท าได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหาร       
งบประมาณ 

-  ใช้หลักการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามแผนงาน /โครงการ 
-  มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแผน
งบประมาณท่ีชัดเจน 
-  มีการน างบประมาณผลประโยชน์ มารวมไว้
ที่ส่วนกลางและบริหารในภาพรวม 
-  มี ก า รติ ดต ามประ เมิ นผลการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
-  มีการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 
-  มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการสนับสนุน
งบประมาณจากภายในมหาวิทยาลัยในรูปของ

กองทุนวิจัย 
 
 

-  การจัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอก   
ยังด าเนินการได้ในปริมาณน้อย  

- จ านวนแหล่ ง ให้บริ การทางวิชาการ
ระดับชาติซึ่งเป็นช่องทางหารายได้ยังไม่ครบ
ทุกด้านที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

-  คณาจารย์ยังมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติน้อย   

- ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมี
จ านวนน้อย 

 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 

 

 

 

 

 

-  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 
พ .ศ .2542  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส่งผลให้        มีความต้องการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

-  การเปิดโอกาสให้อุดมศึกษาเป็นนิติบุคคล          
ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
และสามารถพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาที่
เข้มแข็งได้ 

 

-  การเปิดเสรีทางการศึกษาท าให้มีการ
แข่งขันสูง  

-  อัตราการเพ่ิมของประชากรวัยเรียนมี
แนวโน้มลดลง 

-  ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญา 
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ด้านบุคลากร -  ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547  ที่มี
การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ท าให้เกิด
ความคล่องตัว และมีความเป็นอิสระในการ
บริหารบุคลากรเพ่ือการพัฒนาให้ตรงตามบริบท
ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น โดยเฉพาะการ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนใน
พ้ืนที่บริการ 

 -  เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่ก าหนด
จ านวนอาจารย์ปริญญาเอกไว้ค่อนข้างสูง มี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยใหม่โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในการจัดหาอาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์ 

ด้ า น ก า ร จั ด
การศึกษา 

 

-  ค่านิยมของประชาชนที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญามีมากขึ้น  

- มีจ านวนสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานมาก และ
มีการแข่งขันสูง 

ด้านการบริหาร         
งบประมาณ 

-  นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ  
สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาด้ านวิ ช าชี พ
โดยเฉพาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

-  มีแหล่งงบประมาณภายนอกจากหลาย
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการท าวิจัย และ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

-  ภาครัฐสนับสนุนบทบาทการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและชุมชนในพ้ืนที่ให้บริการ
ของสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน 

- นโยบายการจ ากัดอัตราก าลังของบุคลากร
ภาครัฐที่ผ่านมา  ท าให้ขาดแคลนบุคลากรใน
ขณะที่ภาระงานของมหาวิทยาลัยมีเพ่ิมขึ้น 

-  เสถียรภาพของรัฐบาลและความผันผวน 
ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการบริหาร 
งบประมาณ 
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4. สมรรถนะท่ีต้องการส าหรับบุคลากรกลุ่มต่างๆ 

 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 
 3  ประการ  ได้แก่ 
 1.   ความรู้ (Knowledge) คือ  ความสามารถอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
 2.   ทักษะ (Skill) คือ  ความสามารถในการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์อันพึงประสงค์ 
 3.  อุปนิสัยในการท างาน  (Attribute) คือ  รูปแบบการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้อง 
กับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ ค่านิยม แนวโน้มการ
แสดงออก และแรงจูงใจ 

มหาวิทยาลัยก าหนดสมรรถนะหลัก  (Core Competencies)  ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ไว้ดังนี้ 
4.1 สมรรถนะหลักท่ีต้องการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

- ความรู้ความสามารถในงาน 
- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศได้ 
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย 
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

4.2 สมรรถนะหลักท่ีต้องการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
- ความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน 
- การใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความสามารถในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- ทักษะในการเขียนต ารา  เอกสารค าสอนและการท าวิจัย 
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การประยุกต์ใช้ตัวเลข 
- ทักษะการแก้ปัญหา 
- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- การท างานกับคนที่หลากหลาย/การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.3 สมรรถนะที่ต้องการส าหรับผู้บริหาร 
- ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

อย่างเหมาะสม 
- ภาวะผู้น าและความสามารถในการจูงใจผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
- ความสามารถในการตัดสินใจ  บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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บทที่ 3 
แผนความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

พ.ศ. 2559 - 2563 

1. การพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะ  และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

                    ตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ.2559- 2563)  ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยระบุเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า  
ต้องการให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ  มีคุณวุฒิทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น   มี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  และบุคลากร   ร้อยละ 80  ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรม สัมมนาดูงาน อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/คน/ปี  ซึ่งการพัฒนาทุกรูปแบบนั้นควรครอบคลุมถึงเรื่องของทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย  โดยมีการก าหนดเปูาประสงค์  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย และ
มาตรการพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะ  และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

 เป้าประสงค์  1.  บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง 
   2.  เพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าให้สูงขึ้น 
   3.  สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   4.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการท างานเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย     1.  บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง 
   2.  สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   3.  สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4.  บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย  2  ครั้ง/คน/ปี  
 

มาตรการ     1.  วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นงานของบุคลากร เพ่ือสร้างความพร้อมในการเป็นสมาชิกใหม่   
ขององค์กรและสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในล าดับต่อไป 

2.  ก าหนดให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual Development Plan) และให้มี
ระบบติดตามการด าเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  โดยมีการก าหนดแผนการพัฒนา
และเปูาหมายที่ชัดเจน 

4.  ก าหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

6. พัฒนาภาวะผู้ น าและความสามารถในการบริหารจั ดการในระดับสู งทั้ ง ในด้ าน 
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ 

โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ  แผนพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  และแผนการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
สมรรถนะของบุคลากร  ดังนี้ 

2.  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะ  และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่      กบ. 
2. การจัดท าแผนพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากร
ทุกคน 

     กบ. และทุกหน่วยงาน 

3. การส ารวจสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 

     กบ. และทุกหน่วยงาน 

4. การจัดสรรงบประมาณ และแสวงหาทุนเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทั้ง  สาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

     กบ. , กผ. 

5. การจัดอบรมเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

     กบ. 

6. การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

     ทุกหน่วยงานในสังกัด 

7. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคคลากร      กบ. , หัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัด 

8. การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทั้งด้านการให้บริการ  การจัด การ
เรียนการสอน และ  การบริหารจัดการ 

     สวส. , ทุกหน่วยงาน 
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บทท่ี 4 
แผนความต้องการอาจารย์ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

พ.ศ. 2559-2563 

1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังขาดบุคลากรสายวิชาการท่ีในระดับปริญญาเอกค่อนข้างมาก และขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ความต้องการพัฒนาใน
สายวิชาการจะสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตัวพยากรณ์ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึงควรเป็นที่
รวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การด ารงชีวิต และ
การชี้น าสังคมไปในทางท่ีเหมาะสม 

ในขณะที่สภาพความเป็นจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน วิชาชีพครูกลับเป็นวิชาชีพที่คนทั่วไปดูหมิ่นดูแคลน 
เป็นวิชาชีพที่รายได้ต่ า ผู้ประกอบวิชาชีพครูยากจน ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงและมีฐานะดี ไม่ประสงค์จะให้
บุตรหลานของตนศึกษาเพ่ือออกไปประกอบวิชาชีพครู เยาวชนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ก็ไม่ประสงค์ที่จะ
สมัครเรียนในสาขาวิชาชีพครู ผู้สมัครเรียนในสาขาครูจึงมักเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เมื่อไม่สามารถ
สอบเข้าเรียนในสาขาวิชาชีพอ่ืนได้แล้วจึงจะสมัครเรียนเพ่ือออกไปเป็นครู 

2. ปัญหาความขาดแคลน 

1. ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เช่น ปัญหาอันเนื่องมาจากตัวปูอนเข้าของกระบวนการ ผลิตครู 
กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาครู การก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตครู และการควบคุมให้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามที่ก าหนด เป็นต้น 

2. ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการใช้ครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน งบประมาณ การ
บ ารุงขวัญก าลังใจครูด ีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ครู เป็นต้น 

3. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือให้การผลิตและการใช้ครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เช่น 
ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของผู้บริหาร การขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผู้บริหารการไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของท้องถิ่น การขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือการบริหาร รวมทั้งการขาดสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
ระดับมืออาชีพ เป็นต้น 
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บทท่ี 5 
แผนความต้องการบุคลากรสายสนับสนุน 

พ.ศ. 2559-2563 

1. บุคลากรสายสนับสนุน  

 ด้านปริมาณ ยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ ท าให้มีการลดอัตราก าลังจากข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่ว่างจากผลการเกษียณ จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรอัตราก าลังใหม่เพ่ิมเติม หรือ
ทดแทนให้เป็นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนโยบายมหาวิทยาลัยจะเป็นการจัดสรรบุคลากรสายวิชาการ
ก่อน แนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ คือ การทบทวนความส าคัญ/ความจ าเป็นของภารกิจหน่วยงาน การจัด
โครงสร้างและอัตราก าลังในเชิงปริมาณที่มีอยู่ การจัดประเภทของก าลังคนตามภารกิจหลัก ภารกิจรอง และ
ภารกิจสนับสนุน การทบทวนภารกิจ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานแทนการเพ่ิมปริมาณอัตราก าลัง 

 ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2558 พบว่าปัจจุบันจ านวนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนทั้งสิ้น 944 คน  แยกเป็นสายวิชาการจ านวน  573 คน และสายสนับสนุนจ านวน 371คน 
ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนจึงมีจ านวนน้อยกว่าสายวิชาการ 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผลที่ออกมาผลงานในระดับเด่น เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการหรือวิชาชีพ และระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการค่อนข้างพึงพอใจมากที่สุด 

 ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ผลงานออกมาในภาพรวมที่ดี คือ บุคลากรให้ความสนใจและใส่ใจในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษามีความประพฤติที่ดีเอาใจใส่ต่อแหล่งความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และบ ารุงรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมจุดเด่นของมหาวิทยาลัยและสร้างความเป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 
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บทที่ 6 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคล  พบว่า  สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่ง
ด าเนินการ  ได้แก่  การก าหนดอัตราก าลังรองรับในแต่ละหน่วยงาน  การเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิ  และต าแหน่งทาง
วิชาการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  การพัฒนาองค์ความรู้
และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจ
แก่บุคลากร  โดยน าแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล  เพ่ือสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ  ความล้มเหลวและ
ปัญหาอุปสรรค์ในการด าเนินงานตามแผน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ  5  ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรไว้  4  ด้านคือ   

1. การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร 
2. การพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะ  และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
3. การพัฒนาค่าตอบแทน  สวัสดิการ  คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร 
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1. การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า ยังมีจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหลักสูตร รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนยิ่งขึ้น  ประกอบกับนโยบายการ
จ ากัดอัตราก าลังบุคลากรภาครัฐ ท าให้ขาดแคลนบุคลากร ในขณะที่มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการขอจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิม ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์  ตัวชี้วัด
และค่าเปูาหมาย และมาตรการวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ : การวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร 

เป้าประสงค์  1.   มีแผนความต้องการก าลังคนครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
   2.   มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
   3.   มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและทันเวลา 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1.   มีแผนความต้องการอัตราก าลังคนครบทุกหน่วยงาน 
   2.   สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   3.   มีรายงานผลการด าเนินงานด้านบุคลากรได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
มาตรการ    1.   มีการวางแผนก าลังคน ในเชิงรุกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับเปูาหมาย

การวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปีข้างหน้า  ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพก าลังคน
ให้เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ตามโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย 

2.  มีนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากร 
ที่มีความรู้  ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

       3. มีระบบฐานข้อมูล และระบบการติดตามเพ่ือรายงานผลในเชิงรุกเกี่ยวกับสถิติและแนวโน้ม
ก าลังคนของมหาวิทยาลัย 

โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนความต้องการบุคลากรที่จะด าเนินการเพื่อเพ่ิม
อัตราก าลังรองรับการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่และทดแทนอัตราเกษียณ   และเพ่ือพัฒนาระบบ 
การสรรหาบุคลากรดังนี้ 
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 โครงการ / กิจกรรมการวางแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหาบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. ก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรระยะ 4 ปี 
      (2559 – 2561) 

     กบค. 

2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (2559 – 
2560) 

     กบค. 

3. ทบทวนแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรประจ า
ทุกปี 

     ผู้บริหาร , กบค. 

4. ก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหาบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใส 

     กบค. , ทุก
หน่วยงาน 

5. เพ่ิมการผลิตบุคลากรปริญญาโท – เอก โดย
สนับสนุนทุนการพัฒนาแก่บัณฑิตที่ผ่านการคัดเลือก 

     กบค. 

6. ร่วมออกบูธ (Booth) ในงานหาสถานศึกษา  ต้น
สังกัดให้กับนักเรียนทุนของ สกอ. 

     กบค. 

7. ทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากรให้เ อ้ือต่อ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

     กบค. 

8. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

     ผู้บริหาร , กบค. 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
9 .  จั ดท า ร ายละ เ อี ยด ง าน ในทุ กต า แหน่ ง ง าน  
(Job Description) ให้มีความชัดเจน 

     กบค. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

10. พัฒนาระบบ MIS ของงานบุคลากร      ส านักวิทยฯ, 
กบค. 
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2. การพัฒนาค่าตอบแทน  สวัสดิการ  คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
                    การบริหารจัดการด้านงานบุคลากรมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสรรหา พัฒนา และธ ารงรักษา
บุคลากร ที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงจ าเป็นต้องอาศัยมาตรการใน
การจูงใจ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยผ่านกระบวนการพัฒนาระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ นอกจากนั้น  ยังต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผลส าเร็จของงานอย่างโปร่งใส และเป็นระบบเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ   ตลอดจนการสร้างบรรยากาศใน
การท างานที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการยกย่อง ให้เกียรติ  เป็นที่
ยอมรับในคุณค่าและความสามารถ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้า  และความมั่นคงในการท างาน  ซึ่ง
จะช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเปูาประสงค์  
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย และมาตรการการพัฒนาค่าตอบแทน  สวัสดิการ  คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของ
บุคลากรไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาค่าตอบแทน  สวัสดิการ  คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 

เป้าประสงค์  1.  มีระบบระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่เหมาะสม 
   2.  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   3.  บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน  

มาตรการ       1.  ทบทวนและพัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากร  
ทุกประเภทให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นภารกิจหลักและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 2.  สอบทานและพัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร เ พ่ือเทียบเคียง 
กับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับเดียวกัน 

 3.  ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ที่ เหมาะสมเพ่ิมเติมในส่วนที่ ไม่ ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและสถานภาพของมหาวิทยาลัย 

 4.  สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลส าเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  
 5.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่ก าหนดไว้  

พร้อมทั้งมีการน าผลการประเมินไปใช้จริงเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  การให้ผลตอบแทน 
ที่ยุติธรรมและการสร้างความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคน 
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โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan)   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากรดังนี ้

โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาค่าตอบแทน  สวัสดิการ  คุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. ร่างระเบียบค่าตอบแทนส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

     ผู้บริหาร ,กบค.,
สภาคณาจารย์ 

2. สอบทานและพัฒนาระบบค่าตอบแทนส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

     กบค. 

3. ร่างระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

     ผู้บริหาร , กบค. 

4. สอบทานระบบสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากร   ของมหาวิทยาลัย 

     กบ. 

5. จัดท าประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

     กบ. 

6.จัดท าประกาศ ก.บ.ม. เรื่องการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่ง ข.ร.ก. พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
ระดับสูงขึ้น 

     กบ. 

7. ร่างประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

     กบ. 

8. จัดท าหลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายของงาน 

     ผู้บริหาร , กบ. 
และผู้เกี่ยวข้อง 

9. ก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินบุคลากร      ผู้บริหาร , กบ. 
และผู้เกี่ยวข้อง 

10. จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างความรัก สามัคคี
ของบุคลากร 

     ทุกหน่วยงานใน
สังกัด 

11. โครงการบุคลากรสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร 

     กบ. 
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3.  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                     
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในสังกัด  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตบนพ้ืนฐานของจิตส านึกแห่งจรรยาบรรณ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ  
ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดเปูาประสงค์  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย  และมาตรการการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากร  

เป้าประสงค์ 1.   ส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อมหาวิทยาลัย 
 2.   บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ขยัน  อดทน  มีวินัยในการท างาน 

 3.   เสริมสร้างชื่อเสียง  เกียรติคุณ  และเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย  อันยังผลให้
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

 1.  บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภูมิว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 2.  การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรอยู่ในระดับดี 
 3.  บุคลากรได้รับการยกย่อง/รางวัล  ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4.  การรายงานผู้กระท าผิดหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณไม่เกินร้อยละ 1 

โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากร ไว้ดังนี้ 

1. มีกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่  8  พฤษภาคม  2550   และตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณในด้านความส าเร็จและ
มาตรการด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

4. มีการประเมินการด าเนินงานตามจรรยาบรรณว่าสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
5. มีการน าผลการก ากับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

วางแผนปูองกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ  รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น 
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 โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรในสังกัด  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของบุคลากร  

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1.  การประเมินผลการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรของทุกหน่วยงาน 

     กองบริหารงานบุคคล 

 

2 . ทบทวนจรรยาบรรณของบุคลากรให้
เหมาะสม   

     กองบริหารงานบุคคล 

 

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้นจิตส านึกการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

     กองบริหารงานบุคคล 

 

4.  โครงการคนดีศรีราชภัฏอุดรธานี      กองบริหารงานบุคคล 

5.  โครงการงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

     
กองบริหารงานบุคคล 

6.  คัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านส่งเสริม
คุณธรรม  ศีลธรรม  ในสถาบันการศึกษาให้
ได้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

     
กองบริหารงานบุคคล 

และทุกหน่วยงานในสังกัด 
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4. การน าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสูก่ารปฏิบัติ 

การน าแผนพัฒนาบุคลากรไปด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดถือเป็นขั้นตอนส าคัญ  ซึ่งต้องเกิด
จากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย   ดังนั้น  เพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากรมี
ความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกัน
และกันควรด าเนินการ ดังนี้ 

1. การบริหาร 
 1.1  ระดับนโยบาย  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พิจารณาก าหนด
นโยบายเสนอความเห็นก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 1.2  ระดับขับเคลื่อนแผน  มีคณะ/หน่วยงาน  ท าหน้าที่ ในการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และน าเสนอข้อแนะน า  รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 1.3  ระดับปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน  จะต้องรับทราบนโยบาย
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  และน าไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเก่ียวข้อง 

2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559 – 2563)  ในระดับต่างๆ  ดังนี้ 
 2.1  ระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2559 – 2563) และ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และน าไปก าหนดเป็นกรอบของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 2.2  ระดับคณะ/หน่วยงาน  เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน  
โดยผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  
รวมทั้งเปูาหมาย  มาตรการ  และแนวทางไปด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
และการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในภาพรวม 
 2.3  ระดับบุคคล  ให้คณะ/หน่วยงานน าตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  
ไปก าหนดในกรอบ  การประเมินผล TOR ระดับบุคคล  เพ่ือวัดผลงานระดับบุคคลและน าไปสู่การเป็น  
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล  หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป 

3. แนวทางการติดตามประเมินผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  

2. มีการประเมินผลตามเปูาหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
3. ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานน าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการร่วมกับ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/
หน่วยงาน 
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4. น า ตั ว ชี้ วั ด ใ นแ ผน พัฒ นา บุ ค ล า ก ร ไป ก า ห นด เป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ใ นก า ร ปร ะ เ มิ น  TOR  
ส าหรับรายบุคคล 

5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับ
ปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการประเมินแผนฯ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

6. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและ
ปรับปรุงแผนฯ 

 

******************************** 

 


