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รายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 

งานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เป็นผลการด าเนินงานในระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งงานบริหารงานบุคคลด าเนินตามโครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 -2568 และ“ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล” ซึ่งประกอบไปด้วยงบประมาณ  ผลการด าเนินการและปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการที่
ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
                งานบริหารงานบุคคล 
                             กุมภาพันธ์ 2565 
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ผลการด าเนินโครงการและแผนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  ����  รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดั
ความส าเร็จ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ปัญหาและอุปสรรค 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดบั
คุณภาพการศึกษา 

     

1.1  แผนงานที่ 1: การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

(1) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชากรที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
(2) คะแนนประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3) บุคลากรสายวิชาการมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และมีความผูกพันในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

(1) โครงการพัฒนาพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชากรที่สูงขึ้น 
 

(1) บุคลากรสายวิชาการพบว่า บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทข้าราชการ มีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการคิดเป็นร้อยละ 71.15 ของจ านวนข้าราชการ
ทั้งหมด  และบุคลากรสายวิชาการประเภทพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษามีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจ านวนพนักงานใน
สถาบั นอุ ดม ศึกษาทั้ ง หม ด   แ ต่ ใ นภ าพรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการคิดเป็นร้อยละ 41.44 ของจ านวนบุคลากร
สายวิชาการทั้ งหมด ซึ่ งผลการด าเนินงานของ
มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ เ ลยต่ า กว่ า เป้ าหมาย                          
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ  18.71 

80,000 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ท าให้งานบริหารงาน
บุคคลไม่สามารถจัดโครงการอบรม
สัมมนาเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมี
ความรู้ความสามารถในการท าผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) โครงการทุนสนับสนุน
การท าต าราและเอกสาร
ประกอบการสอน 
 

บุคลากรสายวิชาการได้รับทุนสนับสนุนการท าต ารา
และเอกสารประกอบการสอน จ านวน 20 คน 

70,000 ไม่มี 
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ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดั
ความส าเร็จ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ปัญหาและอุปสรรค 

(3) โครงการทุนสนับสนุน
ให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชากรที่
สูงขึ้น 

บุคลากรสายวิชาการได้รับทุนสนับสนุนการท าต ารา
และเอกสารประกอบการสอน จ านวน 20 คน 

150,000 ไม่มี 

1.2 แผนงานที่ 2: จัดท าพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการในด้านการ
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการสอนในโลกยุควิถี
ใหม่ การวิจัย และการจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น 

(1) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
  
 

(1) โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการโดยขอความ
ร่วมมือและประสานงานกับ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
ส านักส่งเสริมวิชาการในการ
ร่วมกันด าเนิน             

(1) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับ
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
จ านวน 8 คน  

450,000 ไม่มี 

(2) บุคลากรสายวิชาการมี
ศักยภาพในการสอนตามแนวทาง
ในศตวรรษที่ 21 

 ไม่ได้ด าเนินการ N/A การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ท าให้งานบริหารงาน
บุคคลไม่สามารถจัดโครงการอบรม
สัมมนาเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ 

(3) บุคลากรสายวิชาการมี
ศักยภาพในการท าวิจยั                
การจดสิทธิบัตร 

 (1) โครงการจัดอบรมบุคลากรสายวิชาการมี
ศักยภาพในการท าวิจยัการจดสิทธิบัตร 
จ านวน 1 คร้ัง                      มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 35 คน 

 
 
 
 
 
 

 ไม่มี 
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ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดั
ความส าเร็จ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ปัญหาและอุปสรรค 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการ 

     

2.1 แผนงานที่ 3: จัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน            
พ.ศ. 2566-2569 

(1) มแีผนกรอบอัตราก าลังระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2566-2569            
จ านวน 1 แผน 
(2) มีประกาศกรอบอัตราก าลัง
ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(3) บุคลากรสายสนับสนุนมขีวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และมีความผูกพันในองค์กร 

(1) โครงการจัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากร          
สายสนับสนุน  
พ.ศ. 2566-2569 

(1) มีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน
กรอบอัตราก าลังระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร          
สายสนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 และประชุม
คณะกรรมการ 
(3) มี 

5,000 ไม่มี 
 

(2) โครงการจัดท าประกาศ
กรอบอัตราก าลังระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ N/A ไม่มี 
 

2.2 แผนงานที่ 4: จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน                    
พ.ศ. 2566-2569 

(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2566-2569            
จ านวน 1 แผน 

(1) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 

(1) มีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2566-2569 
(2) มีการแจ้งให้หนว่ยงานด าเนินการวิเคราะห์ความ
ต้องการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน                    
พ.ศ. 2566-2569 

7,000 ไม่มี 
 

2.3 แผนงานที่ 5: จัดท าค าบรรยาย               
ลักษณะงาน (Job Description)                     
ให้สอดคล้องกับอัตราก าลัง และ
คุณสมบัติของต าแหน่งงาน   

(1) มีค าบรรยายลกัษณะงาน            
(Job Description) ให้สอดคล้อง
กับอัตราก าลัง และคุณสมบัติของ
ต าแหน่งงาน   
(2) มีการปรับปรุงตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ทั้งสายบุคลากรและสาย
สนับสนุน 

(1) โครงการทบทวนลักษณะ
งาน (Job Description)            
ให้สอดคล้องกับอัตราก าลัง
และคุณสมบัติของต าแหน่ง
งาน   
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ N/A ไม่มี 
 



-6- 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดั
ความส าเร็จ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ปัญหาและอุปสรรค 

(3) มีประกาศการสรรหา
บุคลากรที่ชัดเจน 

(2) โครงการวิเคราะห์ตัวชีว้ัด
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนในระดับต่าง ๆ 
เพื่อให้มีความเหมาะสม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ N/A ไม่มี 
 

   (3) โครงการวิเคราะห์ตัวชีว้ัด
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการให้เหมาะสมกับ
ภารกิจงาน 

(1) มีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการให้เหมาะสมกบัภารกิจงาน 
(2) มีการประชุมคณะกรรมการฯ 
(3) อยู่ระหว่างการจัดท า (รา่ง) ตัวชีว้ัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการให้
เหมาะสมกับภารกจิงาน 

50,000 ไม่มี 

(4) โครงการด าเนินการ
จัดท าประกาศการสรรหา
บุคลากรให้เป็นไปตาม
ประกาศและขอ้บังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(1) มีการจัดท าประกาศการสรรหาบุคลากรให้เป็นไป
ตามประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จ านวน 
10 ครั้ง 

70,000 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ท าให้ต้องมีการปรับ
วิธีการในการสอบคัดเลือกและการ
สรรหาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการในการควบคุมการแพร่
ระบาด 
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ล าดับ
ที่ 

แผนปฏิบตัิราชการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เป้าหมายและตวัชี้วดั
ความส าเร็จ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
(บาท) 

ปัญหาและอุปสรรค 

 แผนงานที่ 6: จัดท าระบบ
สารสนเทศในการติดตาม
ตรวจสอบการขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

(1) มีระบบสารสนเทศในการ
ติดตามตรวจสอบการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
(2) การบริหารจัดการในการ
แต่งต้ังผู้ที่ขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

(1) โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศในการติดตาม
ตรวจสอบการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ N/A ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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รายงานจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัดและประเภทของต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัดและประเภทของต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะ/หน่วยงาน 
ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา 
พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา 

จ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ(คน) 

จ านวน
บุคลากรสาย
วิชาการทั้งสิ้น 

(คน) 

ร้อยละของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ขรก. พนม. รวม ขรก. พนม. รวม 
1. คณะครศุาสตร ์ 7 12 1 0 20 46 23 2 0 71 13 25 38 91 12.5 9.26 10.16 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 13 4 0 20 50 13 0 0 63 17 13 30 83 16.35 4.81 8.02 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 21 2 0 34 42 25 0 0 67 23 25 48 101 22.12 9.26 12.83 

4. คณะวิทยาการจัดการ 7 8 1 0 16 42 9 0 0 51 9 9 18 67 8.65 3.33 4.81 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 11 1 0 14 3 9 0 0 12 12 9 21 26 11.54 3.33 5.61 
6. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 

รวม 30 65 9 0 104 189 79 2 0 270 74 81 155 374 71.15 30.00 41.44 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประกันคณุภาพก าหนดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 
              (ต้องมีบุคลากรด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 225 คนขึน้ไป)  
 


