ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
และรองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้ง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ข้ าพเจ้ า ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ พจน์ ทรายแก้ ว อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จึ ง ก าหนดนโยบายการบริห ารทรั พ ยากรบุค คล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
๑. ด้านการสรรหา (Recruitment)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ดาเนินการวางแผนกาลังคนแสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนดี
คนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และรวมถึ ง การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทาแผนกรอบอัตรากาลังระยะ ๔ ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ที่รองรับต่อการเพิ่มเติมภารกิจ หรือปรับเปลี่ยนภารกิจภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงด้านปริมาณคนในวัย
เรียน รวมทั้งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
กาลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๕ ของบุคลากรทั้งหมด
๑.๓ การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและ
การสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป การสอบแข่งขัน การคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแจ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น

(๒)
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลื อกสรรจากผู้ แทนหน่ว ยงาน เพื่อให้ ส ามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
๒. ด้านการพัฒนา (Development)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารงาน
บุคลากรและสอดคล้องตามความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน
๒.๒ จัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ E – Learning เพื่อให้บุคลากร
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาอย่างเป็นระบบ
๒.๔ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคล มาใช้เป็นระบบบริหารงานบุคคล
(Human Resource Management System: HRMS)
๒.๕ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภทมี คุณภาพชีวิตของการทางาน (Quality of Work Life) ที่ดี
มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน เพื่อให้เกิดความผาสุก ความผูกพันของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
๒.๖ ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ทั้งในสายงานวิชาการและ
สายงานสนับสนุนวิชาการ
๒.๗ จัดทา และพัฒนาปรับปรุง กฎ ระเบียบ และวินัย ให้เกิดความชัดเจน และความเหมาะสม
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
๒.๘ นาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร มาใช้เป็นระบบงาน
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development System : HRDS)
๒.๙ ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
และบุคลากรอื่นใด พัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคลผ่านระบบ (Human Resource Development
System : HRDS)
๒.๑๐ จัดทา และปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากร เพื่อให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๒.๑๑ จั ดให้ มีการประเมิน ข้าราชการ และบุคลากรตามเกณฑ์ มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.๑๒ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในทุกหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(๓)
๓. ด้านการรักษาไว้(Retention)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
ส านั กงานอธิ การบดี ต้ อ งท าการวางแผนกลยุท ธ์ด้ านการบริห ารงานบุ ค คล แผนการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี จัดทาเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพ แผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหาร (Succession plan) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชย
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัด
๓.๒ จัดทาและดาเนิ น การตามแผนปฏิบัติการพัฒ นาคุณภาพชีวิตประจาปี โดยมุ่งเน้นพั ฒ นา
ในสี่ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านการทางาน ๒) ด้านส่วนตัว ๓) ด้านสังคม และ ๔) ด้านเศรษฐกิจ
๓.๓ กาหนดให้จัดกิจกรรมกีฬาเป็นประจาทุกปี เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์
และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
๓.๔ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบ
๓.๕ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่นการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือก
พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย ดี เด่ น การคัดเลื อกบุ คคลและหน่ว ยงานต้น แบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้า งความรั ก
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหากมีบุคลากร
ที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้อธิการบดีทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓.๖ จั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น งาน “ จั ด การความสุ ข ” ( Happy Work Place) เพื่ อ ความสุ ข ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ความสาคัญในด้าน
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลผลต่อความสุขในการทางาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทางาน
ของบุคลากร รวมไปจนถึงกิจกรรมสร้างสุขของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม ที่เป็นแหล่ งรวม
ในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมต่างๆระหว่างบุคลากร และระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓.๗ ดาเนินการปรับปรุง จัดทาสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากสวัสดิการหลักให้มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และจัดทาสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อให้การใช้
สวัสดิการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรมากที่สุด
๓.๘ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์กาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา
หรือเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด หากมีการร้องเรียนหรือร้องขอความ
เป็นธรรมให้รีบดาเนินการ รวบรวมและรีบนาเสนออธิการบดีโดยด่วน

