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สรุปโดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมุ่งมั่นที่จะดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรสิ่งที่มี
ค่าท่ีสุดขององค์กรในการด าเนินกิจกรรมต่างเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การวางแผนอัตราก าลังคน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบชัดเจน ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลดังนี้  

1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  มหาวิทยาลัยได้ใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการ
วางแผนอัตราก าลัง  โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งออกแบบโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. นโยบายการสรรและคัดเลือก  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลัก
คือ จะต้องสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะปฏิบัติงานเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร  ตลอดจนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การคัดเลือกนั้นเป็น ไปอย่าง
โปร่งใสและได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีนโยบายการ บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใสเป็นไปตามภารกิจหน้าที่
ที่บุคลากรรับผิดชอบ และการประเมินมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจที่เหมาะสม 

3.2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเลยมีนโยบายและ            
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  ทั้งบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน               
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จัดท ากรอบอัตราก าลังส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนและอบรมสัมมนาเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  อบรมสัมมนาบุคลากรสายผู้สอนเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ให้
ทุนการศึกษาเพ่ือให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมวิสัยทัศน์ (Vision) ยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดให้บุคลากรที่มีปัญหาด้านที่พัก
อาศัยมีบ้านพัก หรือหอพักที่สะอาดและมีความปลอดภัยโดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าที่พักอาศัยของ
เอกชนมีข้อบังคับและประกาศที่ให้บุคลากรที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร  มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจัดให้กับบุคลากร 

3.5 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีข้อบังคบัด้านจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ
และจิตส านึกในการเป็นบุคลากรที่ดีอยู่เสมอ 

4. นโยบายความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ความส าคัญอย่าง
มากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับรวมทั้งการสื่อสารแบบ2 
ทาง (Two-way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง
ตลอดจนการน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร  มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอยู่เสมอ  ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมและจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บุคลากรเพ่ือให้มีความผูกพันระหว่างกันและองค์กร 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี พ.ศ.2562-2566  เพ่ือมุ่งเน้นบทบาทส าคัญของการเป็น 
“มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและพลังของแผ่นดิน” อันจะน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 
1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  มหาวิทยาลัยได้ใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการ

วางแผนอัตราก าลัง  มีการวิเคราะห์และจัดท ากรอบอัตราก าลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
เปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการด าเนินงานปรากฎตามสถิติที่แนบมาท้ายรายงาน
ฉบับนี้  สรุปเป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหารดังนี้ 

1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีจ านวนทั้งสิ้น 387 คน                
มีจ านวนคนที่ด ารงต าแหน่งในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 รวมแล้วมีบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ทั้งสิ้น  147 คน คิดเป็นร้อยละ 37.98 คน ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้           
ที่ร้อยละ 40.00 งานบริหารงานบุคคลจึงมีแนวทางในการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีจ านวนทั้งสิ้น 387 คน มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งสิ้น 122 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.52 ระดับปริญญาโท จ านวน 261 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.44 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (กบม.) ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก็จัดสรรทุน
สนับสนุนในทุกปีงบประมาณ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวน 
2,000,000 บาท 

1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  มีทั้งสิ้น 317 คน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน  แต่ใน
ส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  มีผู้ส่งผลงานและขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือรับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีประกาศ/ข้อบังคับเพ่ือรองรับการขอก าหนดต าแหน่ง 

2. นโยบายการสรรและคัดเลือก  มีการด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายการ บริหารผล

การปฏิบัติงาน   
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใสเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ที่

บุคลากรรับผิดชอบ และการประเมินมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักเกณฑ์
นี้จะมีผลในการให้คุณให้โทษแก่บุคลากร  และการสร้างขวัญและก าลังให้กับบุคลากรด้วย 
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3.2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีประกาศ ข้อบังคับ
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน  
แต่ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  มีผู้ส่งผลงานและขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือรับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีประกาศ/ข้อบังคับเพ่ือรองรับการขอก าหนดต าแหน่ง  มีประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ค่างานและ
ประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับช านาญการ ช านาญ
งาน ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดให้บุคลากรที่มีปัญหาด้านที่พัก
อาศัยมีบ้านพัก หรือหอพักที่สะอาดและมีความปลอดภัยโดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าที่พักอาศัยของ
เอกชนมีข้อบังคับและประกาศที่ให้บุคลากรที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร  มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจัดให้กับบุคลากร มีการประกาศ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยสวัสดิการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2563 

3.5 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีข้อบังคับด้านจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ
และจิตส านึกในการเป็นบุคลากรที่ดีอยู่เสมอ มีการอบรมส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

 
 
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ  ภูกองพลอย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
          ผู้รายงาน 

 


