
สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปีงบประมาณ  2565 (รอบครึ่งปีงบประมาณ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)  

--------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
มีระบบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมี
ระบบการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

ระดับความส าเร็จการ 
พัฒนาระบบ 

1. ด าเนินการจัดท าระบบ ฐานข้อมูลเพ่ือ
รายงานผลการ ติดตามแผนบริหารทรัพยากร 
บุคคล 
2. ประชุมทบทวนและ ระดมความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุง แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน 
(ระบบใหม่) (Human Resource Management 
System : HRMS)  
(อ้างอิง http://hrms.uru.ac.th) 

2. ส่งเสริมให้ หน่วยงานมี
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับความส าเร็จของ 
การจัดท าแผนบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

  1.การชี้แจงและระดมความคิดเห็นในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และการ
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  
  2.หน่วยงานจัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคลให้มหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาจัดท าแผนบริหารงานในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและการคัดเลือก 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
มีระบบการวางแผน 
อัตราก าลัง การสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากร  
ที่มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. มีระบบการวางแผน 
อัตราก าลังที่สอดคล้อง กับ
ภารกิจและทิศทาง ของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จในการ 
วางแผนอัตราก าลัง 

1. ประชุมและระดม ความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงแผน อัตราก าลังโดยการมีส่วนร่วม  

ค าสั่ง มรอ ที่ 3121/2564  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง (ก.บ.อ.) ลงวันที่ 
27 ตค. 2564 

2. ด าเนินการจัดท าคู่มือและระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ทิศทางการสรรหา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน (HRMS)  
2. ระบบตรวจสอบผลการปฏิบตัิราชการ PA-URU  
(อ้างอิง http://hrms.uru.ac.th) 

2. ส่งเสริมให้มีระบบ การสรร
หาบุคลากรใน เชิงรุก 

ระดับความส าเร็จในการ 
สรรหาบุคลากรเชิงรุก 

3. ปรับระบบการสรรหาและ คัดเลือก
บุคลากร เช่น  
  - ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง ให้มีความ ยืดหยุ่น และคล่องตัว   
  - ปรับหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา บุคลากร
สายวิชาการ หรือสาย สนับสนุนที่มีคุณวุฒิ
ตรงกับ ความต้องการของมหาวิทยาลัย   
 

 1. ระเบียบ มรอ. ว่าด้วย การจ้าง อัตราค่าจ้าง 
และค่าสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสาขาท่ีขาด
แคลนทางด้านการพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  2. ประกาศ มรอ. เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

3. พัฒนาระบบการ คัดเลือก
บุคลากรด้วย ระบบคุณธรรม 

ระดับความส าเร็จในการ 
คัดเลือกบุคลากรให้ 
สอดคล้องกับภารกิจ 
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ย่อย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
มีระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบการ บริหาร
ผลการ ปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จการ 
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

1. การก ากับติดตามผลการ ปฏิบัติงานตาม
วงรอบการ ประเมินผล (มีนาคม,กันยายน) 
ของปีงบประมาณ 

1. ประกาศ มรอ. เรื่อง ข้ันตอนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนและ
ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  
 2. ประกาศ มรอ. เรื่อง ขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
ประเมินการปฏิบัติราชการ 

ระดับความส าเร็จของ 
การปฏิบัติงานตามหลัก 
คุณธรรมจริยธรรมของ 
บุคลากร 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างค่านิยม สุจริต โปร่งใส ของการ 
ปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัย 

  1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือป้องกันปราบ
ปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565) 
  2. โครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ของบุคลากร 
(จัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565) 
  3. ประกาศ มรอ. เรื่อง นโยบายการให้ และการ
รับของขวัญ หรือของก านัล (No Gift Policy) 
  4. ประกาศ มรอ. เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
1. มีระบบสารสนเทศ 
ในการจัดการด้าน 
ทรัพยากรบุคคลให้ 
ทันสมัยและเป็นไป ตาม
มาตรฐานสากล   

1. พัฒนาระบบ สารสนเทศ
เพ่ือ สนับสนุนในการบริหาร 
จัดการทรัพยากร บุคคลของ 
มหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จในการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด้านทรัพยากรบุคคลทุก 
หน่วยงาน 

1. การปรับปรุงและจัดท า ระบบฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากร บุคคลเพ่ือก ากับ ติดตาม 
รายงานผลในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน (HRMS)  
(อ้างอิง http://hrms.uru.ac.th) 

2. บุคลากรสามารถ น า
ระบบสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากร บุคคล
น าไปใช้ ประโยชน์ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบ สารสนเทศ
ให้บุคลากร เข้าถึงและ
สามารถใช้ งานได้ 

ร้อยละของบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบการเข้าใช้ 
ระบบสารสนเทศด้าน 
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการอบรมการใช้งาน ด้านบริหารงาน
บุคคล เพ่ือ ปรับปรุงระบบการติดตามการ 
พัฒนาบุคลากร และสิทธิต่างๆ เพื่อใช้เป็น
ฐานในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล
และเงินเดือน (HRMS) 
(จัดขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจ และสวัสดิการให้คุณภาพชีวิตในการท างาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
1. ปัจจัยเกื้อหนุนที่ เอื้อ
ให้บุคลากรมี คุณภาพ
ชีวิตในการ ท างานที่ดี
และมี ประสิทธิภาพ 

1. มีกระบวนการและ วิธีการ
บริหารจัดการ ปัจจัยเกื้อหนุน
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละของความพึง 
พอใจของบุคลากรที่มีต่อ 
การจัดปัจจัยเกื้อหนุน 

  1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ ที่ดีส าหรับ
บุคลากร  

  1.การตรวจสุขภาพประจ าปี 
  2.การประชาสัมพันธ์การสร้างสุขภาวะที่ดีในการ
ท างานตามมาตรการป้องกัน COVID-19 

  2. ส่งเสริมกิจกรรมสายสัมพันธ์ และ
นันทนาการเนื่องในโอกาส ต่างๆ 

  1.การจัดกิจกรรมจติอาสา 
  2.การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
  3.การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. สร้างแรงจูงใจ ทางบวก
ให้กับบุคลากร ที่มีผลงาน 
โดดเด่น 

ร้อยละของความพึง 
พอใจของบุคลากรที่มีต่อ 
ระบบการสร้างสิ่งจูงใจ 
ทางบวก 

3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากร เช่น 
ด้านคุณประโยชน์ การสอน วิจัย ท านุบ ารงุ
ศิลปะ วัฒนธรรม การ ได้รับต าแหน่งอื่นๆ  
  

  1.กิจกรรมการเชิดชูบุคลากรดีเด่นเนื่องในวัน
สถาปนา มหาวิทยาลัย 
  2.กิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เลื่อน
ระดับ ปรับต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษา บรรจุใหม่ ใน
การประชุมบุคลากร 
  3.กิจกรรมการประกวด KM เพ่ือน าเสนอผลงาน
การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
1. พัฒนา มหาวิทยาลัย
สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้  
มีธรรมาภิบาล 

  1. พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มี กระบวนการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง   
  2. สร้างวัฒนธรรม องค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล 

จ านวนของเรื่องที่มีการ 
จัดการความรู้ภายใน 
องค์กร 

โครงการส่งเสริมการจัดการ ความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย 

โครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือแสวงหา
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และน าไปสู่แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
(ด าเนินการเดือนมกราคม – เมษายน 2565) 

2. พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร และส่งเสริม 
ความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและวิชาชีพ 

  1. พัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากรทุกระดับอย่าง 
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรที่ 
ได้รับการพัฒนา 

1. โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษา
และการพัฒนาองค์ความรู้ในการท างาน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการเพ่ือ
พัฒนาการเรียน การสอน 

  1.การจัดทดสอบและประเมินทักษะดิจิทัล 
Digital Literacy Skills 
  2.การจัดทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
(ประมวลผลค า) 
  3.การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Leaning ของส านักงาน ก.พ. 

(เอกสารอ้างอิง ประกาศ มรอ. เรื่อง การพัฒนา 
ตนเองและสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2569) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล (ต่อ) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงการ การด าเนินการ 
2. พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร และส่งเสริม 
ความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและวิชาชีพ 

  2. ส่งเสริม ความก้าวหน้า
ทาง วิชาการและวิชาชีพ ของ
บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่มี 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
และต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
2. โครงการส่งเสริมบุคลากร สายสนับสนุน
เข้าสู่ต าแหน่งที่ สูงขึ้น 

  1.โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจ 
และสร้างกระบวนการช่วยเหลือ และเร่งรัดให้
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
  2.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสร้าง
กลไกในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยการพัฒนา 
job Description สู่การวิเคราะห์ค่างาน และ
พัฒนา Flowchart สู่การท าคู่มือประกอบการ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่ รวมถึงการให้ความรู้ความ
เข้าใจในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
  3.ประกาศ มรอ. เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง และการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัด
โรงเรียนสาธิต ให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 


