
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  :  วางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจและทิศทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ

  1.  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับพันธกิจและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

  2.  สรางระบบกลไกการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความพรอมทางดานจิตใจในการสูมหาวิทยาลัยอยางประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564

1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากําลัง

และแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับพันธกิจ

และทิศทางในการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย

1.1.1 รอยละของการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง

1.1.1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยมีกรอบอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2565)

1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหา  

คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถและความพรอมทางดาน

จิตใจในการเขาสูมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพ

1.2.1 ไมนอยกวา   1 

ครั้งตอปงบประมาณ

1.2.1.1 ประกาศการสรรหา

บรรจุ/แตงตั้ง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รับ

สมัครสอบแขงขันบุคคลเขาทํางานเพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สาย

สนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแตวันที่ 1-11 

กันยายน 2563  ปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

√

√

พ.ย. ธ.ค.

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปงบประมาณ 2564 (รอบ1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when) ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2564

ต.ค.

√ √

√

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

√ √

√ √ √

√ √



3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รับ

สมัครสอบแขงขันบุคคลเขาทํางานเปน พนักงาน

มหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

(ตั้งแตวันที่ 7-15 มกราคม 2564 ปฏิบัติงานในวันที่ 1

 กุมภาพันธ 2564)

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง รับ

สมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายวิชาการ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแตวันที่ 20-29 มกราคม 

2564 ปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม 2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when) ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2564

มี.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  :  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

กลยุทธ

  1.  สนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

  2.  สรางระบบการเพิ่ม/ปรับคุณวุฒิใหไดคุณวุฒิและเงินเดือนที่สูงขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ภายใน  ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาตอ  พ.ศ.

 2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ภายใน  ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการฝกอบรม  พ.ศ.

 2562

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ภายใน  ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2562

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปงบประมาณ 2564 (รอบ1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

2.1 มหาวิทยาลัยมีระเบียบ  ประกาศ 

 ขั้นตอน  และวิธีการเกี่ยวกับการลา

ศึกษาตอและขอทุนเพื่อสนับสนุน

การศึกษาตอของบุคลากร

2.1.1.1 มหาวิทยาลัยมีระเบียบ

  ประกาศ  ขั้นตอน  และ

วิธีการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ

และขอทุนเพื่อสนับสนุน

การศึกษาตอของบุคลากร

√ √2.1.1 รอยละของ

มหาวิทยาลัยที่มี

ระเบียบ  ประกาศ  

ขั้นตอน  และวิธีการ

เกี่ยวกับการลาศึกษา

ตอและขอทุนเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาตอ

ของบุคลากร

√ √ √√



4. ประกาศ  หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนา

บุคลากรภายใน พ.ศ.2561

5. ประกาศ  หลักเกณฑการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนา

บุคลากรภายนอก พ.ศ.2561

6. ประกาศ  ขั้นตอนลาศึกษาตอ

7. ประกาศ  ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากศึกษาตอ

เขาปฏิบัติราชการ

8. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

9. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทุนฝกอบรม - ศึกษาดู

งาน

10. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทุนนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ

11. ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับทุนทําวิทยานิพนธ

12. ประกาศ  ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาตอ

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)



2.2 บุคลากรไดรับการสนับสนุน

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

2.2.1 จํานวนบุคลากร

ที่ไดรับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น

2.2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน

การศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง  การให

ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ครั้งที่ 1/2564 

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนใน

การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ

 2564)  จํานวน 1 ราย

2.2.2 จํานวนบุคลากร

ที่สําเร็จการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น

2.2.2.1 การรายงานผลเรียน

ทุกภาคการศึกษา

บุคลากรที่ลาศึกษาตอทุกคนจะตองรายงานผลมา

เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบในทุกภาคการศึกษา  ถา

บุคลากรไมรายงานผลการศึกษา  ทางกองบริหารงาน

บุคคลจะทําหนังสือทวงตาม (แบบฟอรม กบบ.313  

แบบรายงานผลการศึกษา)

2.2.2.2 การรายงานสําเร็จ

การศึกษา

บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาจะตองรายงานผล

การศึกษามาเพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบ  เพื่อที่จะ

ดําเนินการตอไป  ถาบุคลากรไมแจงสําเร็จการศึกษา 

 ทางกองบริหารงานบุคคลจะทําหนังสือทวงตาม 

(แบบฟอรม กบบ.314  แบบรายงานสําเร็จการศึกษา)

2.3 มหาวิทยาลัยมีระบบแรงจูงใจเพื่อ

รักษาบุคลากรใหอยูกับมหาวิทยาลัย

2.3.1 รอยละของ

มหาวิทยาลัยที่มีระบบ

แรงจูงใจเพื่อรักษา

บุคลากรใหอยูกับ

มหาวิทยาลัย

2.3.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ

การเพิ่ม/ปรับคุณวุฒิใหได

คุณวุฒิและเงินเดือนที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการหาแนวทาง  

หลักเกณฑเกี่ยวกับการเพิ่ม/ปรับคุณวุฒิใหไดคุณวุฒิ

และเงินเดือนที่สูงขึ้น

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

√

√

√√√√

√√ √

√√√

√

√

√

√

√

√ √



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  :  สนับสนุนใหบุคลากรผลิตผลงานทางวิชากรและทําตําแหนงทางวิชาการ

กลยุทธ

  1.  สนับสนุนใหบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและมีตําแหนงทางวิชาการ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564

3.1 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี

ตําแหนงทางวิชาการและผลิตผลงาน

ทางวิชาการที่มีมาตรฐานและเปน

ประโยชนตอทั้งมหาวิทยาลัย  สังคม  

และประเทศชาติ

3.1.1 จํานวนบุคลากร

ที่มีตําแหนงทางวิชาการ

3.1.1.1 การขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ที่  

3896/2563  เรื่อง  แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ มติการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่13/2663 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2563 จํานวน 1 ราย

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปงบประมาณ 2564 (รอบ1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค.

√

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  :  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ  ขีดความสามารถรวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและความมั่นคงกาวหนาในสายงานอาชีพ

กลยุทธ

  1.  สรางระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

  2.  พัฒนาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564

4.1 รอยละของหนวยงานที่มี

แผนพัฒนารายบุคคล

4.1.1 รอยละของ

หนวยงานที่มี

แผนพัฒนารายบุคคล

4.1.1.1 โครงการจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล

มหาวิทยาลัยใหคณะและหนวยงานจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล  และมหาวิทยาลัยไดแกไขปรับปรุง

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยใหหลักการและแนวคิดในการพัฒนาแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance 

Management : PM)  ดังนี้

    1. การวางแผนปฏิบัติงาน

    2. การติดตามผลการปฏิบัติงาน

    3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

    4. การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะนําไปใชในการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปงบประมาณ 2564 (รอบ1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

√ √ √ √ √ √



4.1.2 รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาความรู  ทักษะ

การปฏิบัติงาน  ตาม

สมรรถนะ/ภารกิจหลัก/

นโยบาย

4.1.2.1 โครงการพัฒนา

บุคลากรตามสมรรถนะ (การ

บริการ  การทํางานเปนทีม 

คุณธรรมจริยธรรมและการ

พัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ)

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ

4.1.2.2 โครงการพัฒนา

บุคลากรตามภารกิจหลัก/ตาม

นโยบาย (ดานการสอน  

วิชาการ  การบริหารงาน

วิชาการ  การวิจัย  ดาน

งบประมาณ พัสดุ  การจัดทํา

แผน  การบริหารงานบุคคล   

การเงิน บัญชี ฯลฯ)

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสรางทักษะ

และประสิทธิภาพสําหรับผูปฏิบัติงานพัสดุและบริหารพัสดุ 

 ระหวางวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563

4.1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะ

และความรูบุคลากรทางดานวิจัย

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ

4.1.2.4 โครงการพัฒนาความรู 

 ทักษะ  ดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

√

√ √ √ √

√

√√

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

√√√√

√√√√ √ √

√ √ √√√√



4.2 บุคลากรไดรับการสงเสริมความ

มั่งคงและความกาวหนาในสายอาชีพ

4.2.1 รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการ

สงเสริมความกาวหนา

ในสายงาน

4.2.1.1 การจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ  เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร

 หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา

โครงการวิจัย (สําหรับคณะกรรมการ) โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา วัตถุประสงคการจัดโครงการเพื่อเปนแนวทางหรือ

หลักเกณฑเกี่ยวหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย การ

ปกปองสิทธิ สวัสดิภาพของอาสาสมัคร เพื่อให

คณะกรรมการดําเนินการวิจัยในมนุษย เพิ่มพูนทักษะใน

การพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล ในวันที่

 15 มีนาคม 2564

4.2.1.2 การจัดสรรทุน

สนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษา

ตอในประเทศและตางประเทศ

4.2.1.3 การจัดสรรทุนสําหรับ

ทําวิทยานิพนธ

4.2.1.4 การจัดสรรทุนนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ

4.2.1.5 การจัดสรรทุนการเขา

รวมประชุม การฝกอบรม การ

ดูงานและการสัมมนาทาง

วิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง  การให

ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร  ครั้งที่ 1/2564 (ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564)  

จํานวน 1 ราย

√

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

√√√ √ √ √



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  :  เสริมสรางการบริหารจัดการตามหลักธรรมธิบาลและเสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม

กลยุทธ

  1.  ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564

5.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมธิบาล

5.1.1 ระดับ

ความสําเร็จในการนํา

หลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการบริหารจัดการ

5.1.1.1 โครงการใหความรู

เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลใน

การทํางาน

กองบริหารงานบุคคลไดประชาสัมพันธ 1. คูมือ

จริยธรรมและจรรณยาบรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ  2.คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอน  ใหทุกคณะและหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยทราบ  และเผยแพรผานทางเว็บไวต  

http://personnel.uru.ac.th/

5.1.2 รอยละความพึง

พอใจในการบริหาร

จัดการของ

มหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

อยูระหวางดําเนินการ

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปงบประมาณ 2564 (รอบ1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค.

√

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

√ √ √ √√



5.1.3 จํานวนขอ

รองเรียนในการ

กระทําความผิด

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย

5.1.3.1 จัดทําคูมือจริยธรรม

และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย

1. คูมือจริยธรรมและจรรณยาบรรณ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ  2.คูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

5.1.3.2  โครงการสงเสริม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ใหแกบุคลากร

อยูระหวางดําเนินการ

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to) ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

√√ √

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

1.ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย

หลักเกณฑ  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2554 2.

มหาวิทยาลัย ประกาศ

แนวปฏิบัติในการสงแบบประเมินและการพิจารณา

ความดีความชอบ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

(ครั้งที่๑)

√√5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

การบริหารงานบุคคลทุกระดับอยาง

โปรงใสและเปนธรรม

5.2.1 การพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่

สะทอนถึงผลงานและ

สมรรถนะของบุคลากร

5.2 รอยละของ

มหาวิทยาลัยที่มีการ

ประกาศหลักเกณฑ

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหบุคลากร

ทราบกอนการประเมิน

√ √ √



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  :  เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานของบุคลากร

กลยุทธ

  1.  ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปงบประมาณ 2564

6.1.1 จํานวนกิจกรรม

โครงการที่สงเสริม

ความสัมพันธที่ดี

ระหวางบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

6.1.1.1 โครงการเสริมสราง

มหาวิทยาลัยแหงความสุข

6.1.1.2 โครงการนันทนาการ

สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยดําเนินการ  เชน 1.  อธิการดีและทีม

ผูบริหารเขาพบ บุคลากรวิทยาลัยนาน  วันที่  24 

มีนาคม 2564

         2.  อธิการดีและทีมผูบริหารเขาพบ บุคลากร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันที่  31 

มีนาคม 2564

         3.  อธิการดีและทีมผูบริหารเขาพบ บุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่  31 มีนาคม 2564 

 URU Family Day 2021  วันที่  1 มีนาคม 2564

√

การติดตามรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2560-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปงบประมาณ 2564 (รอบ1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

√

√√√6.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  สวัสดิการ  สภาพแวดลอมใน

การทํางานและสุขภาวะอยางมี

ประสิทธิภาพ

√ √

√√

√√

√



6.1.1.3 โครงการสงเสริมสุข

ภาวะของบุคลากร

6.1.1.4 โครงการสงเสริม

ความสัมพันธ/บําเพ็ญประโยชน

  (จิตสาธารณะ)

6.1.2 ระดับความพึง

พอใจของบุคลากรที่มี

ตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของมหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยดําเนินการ

6.1.3 มีสวัสดิการ

เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ใหกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยจากที่

กฏหมายกําหนด

6.1.3.1 จัดสวัสดิการ/สิ่งจูงใจ

และการกําหนดผลตอบแทนให

เหมาะสมกับความรูและ

ความสามารถ

มหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้

              -  มหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการให

พนักงานมหาวิทยาลัยเขารวมเปนสมาชิกกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพยจัดการกอง  ไทย

พาณิชย จํากัด

              - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วาดวย  กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2557

√√√

   4.  การประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุน ประจําป 2564 พรอมทั้งมอบของที่

ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผูไดรับตําแหนง

บริหาร ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ผู

ผานการสอบเลื่อนระดับ ผูสําเร็จการศึกษา และผู

บรรจุใหม วันที่  24 กุมภาพันธ 2564

         5.  การแขงขันกีฬาประเพณี เสมากงจักร ครั้ง

ที่ 48 ระหวางสโมสรนายทหารมณฑล รวมกับ สโมสร

อาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จัดการโดยเปนการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธขึ้น 

เปนประจําทุกป วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564

         6.  พิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจําป 2563 

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงานเปาประสงค กิจกรรม (how to)

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

√

√√√

√

√ √ √ √ √ √

√

√√ √ √ √

√ √ √ √



   - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  

กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

 พ.ศ. 2563

              - ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เบิกคารักษาพยาบาลสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 พ.ศ. 2558

              - ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เบิกคาชวยเหลือครอบครัวสําหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

              - ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เบิกคาดํารงชีพหลังเกษียณอายุสําหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ชวงเวลาที่ดําเนินการ (when)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม (how to)เปาประสงค
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