ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
-----------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๘๐) และรองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ จึ งก าหนดนโยบายการบริห ารทรั พ ยากรบุค คล เพื่ อใช้เป็น แนวทางในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
๑.ด้านการสรรหา (Recruitment)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ โดยงานบริ ห ารงานบุ ค คล
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการวางแผนกาลังคนแสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรร
คนดี คนเก่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และรวมถึงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จั ด ท าแผนกรอบอั ต ราก าลั งระยะ ๔ ปี เพื่ อ ใช้ ในการก าหนดโครงสร้า งและกรอบ
อัตรากาลังที่รองรับต่อการเพิ่มเติมภารกิจ หรือปรับเปลี่ยนภารกิจภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงด้านปริมาณ
คนในวัยเรียน รวมทั้งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๑.๒ จัดทาและดาเนิ นการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๕ ของบุคลากรทั้งหมด
๑.๓ การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
และการสอบแข่ งขัน การคัด เลื อ กเพื่ อคั ดเลื อกเป็ น พนั กงานราชการทั่ ว ไป การสอบแข่งขัน การคั ดเลื อ ก
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
/ ๒. ด้านการ...
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๒. ด้านการพัฒนา (Development)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานบริหารงานบุคคล และ
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องกับแผนการ บริหารงาน
บุคลาก รและสอดคล้องตามความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน
๒.๒ จัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบ
๒.๓ สร้ างบทเรี ย นความรู้ เฉพาะด้ า นตามสายงานให้ อ ยู่ ในระบบ E – Learning เพื่ อ ให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาอย่างเป็นระบบ
๒.๔ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคล มาใช้เป็นระบบบริหารงาน
บุคคล (Human Resource Management System: HRMS)
๒.๕ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตของการทางาน (Quality of Work Life) ที่ดี
มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน เพื่อให้เกิดความผาสุก ความผูกพันของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
๒.๖ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ในเส้ น ทางสายอาชี พ (Career Path) ทั้ ง ในสาย
งานวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาการ
๒.๗ จั ด ท า และพั ฒ นาปรับ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ และวินั ย ให้ เกิ ด ความชั ด เจน และความ
เหมาะสมกับยุคสมัยทีเ่ ปลี่ยนแปลง
๒.๘ น าระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค ลากร มาใช้ เป็ น
ระบบงานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development System : HRDS)
๒.๙ ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจาตาม
สั ญ ญาและบุ ค ลากรอื่ น ใด พั ฒ นาตนเองด้ ว ยแผนพั ฒ นารายบุ ค คลผ่ า นระบบ (Human Resource
Development System : HRDS)
๒.๑๐ จั ด ท า และปรั บ ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน (Performance Management)
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากร เพื่อให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๒.๑๑ จัดให้มีการประเมินข้าราชการ และ บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.๑๒ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของบุ คลากรในทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ต่ อการพั ฒ นา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. ด้านการรักษาไว้(Retention)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดีต้องทากรอบอัตรากาลังวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
/ แนวทางปฏิบัติ...
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แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัด
๓.๒ ก าหนดให้ จั ด กิ จ กรรมกี ฬ าเป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ กี ฬ าเป็ น สื่ อ กลางในการเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
๓.๓ จั ด กิ จ กรรมยกย่ อ ง ชมเชยบุ ค ลากร เช่ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการพลเรื อ นดี เด่ น
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหากมีบุคลากรที่
ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้อธิการบดีทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓.๔ จัดให้มีการดาเนินงาน “จัดการความสุข” (Happy Work Place) เพื่อความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ความสาคัญในด้าน
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลผลต่อความสุขในการทางาน และปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทางาน
ของบุคลากร รวมไปจนถึงกิจกรรมสร้างสุขของมหาวิทยาลัยเพื่ อเป็นกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม ที่เป็นแหล่งรวม
ในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมต่างๆระหว่างบุคลากร และระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓.๕ ดาเนินการปรับปรุง จัดทาสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากสวัสดิการหลักให้มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และจัดทาสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อให้
การใช้สวัสดิการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรมากที่สุด
๓.๖ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจา หรือเลื่อนค่าตอบแทน
ของพนั กงานราชการ เป็ น ไปตามช่ว งเวลาที่ กาหนด หากมีการร้องเรียนหรือร้ องขอความเป็นธรรมให้ รีบ
ดาเนินการรวบรวม และรีบนาเสนออธิการบดีโดยด่วน
๔. ด้านการใช้ประโยชน์(Utilization)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชามอบหมายงานแก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาอย่างเป็ น ธรรม ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานอธิการบดี ทราบโดยเร็ว
๔.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่ งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัด และ
ต้องจัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน
ในสังกัดรับทราบ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม
/ ๔.๓ การพิจารณา...
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-๔-

๔.๓ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งให้ ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด ารงต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น
ในตาแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้รับ
ทั้งนี้ ให้งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าวให้อธิการบดีทราบ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของ ทุกปี
๒. ครั้งที่ ๒ รอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี
๓. ครั้งที่ ๓ รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

{XXXXXXXXXXXXX}
ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั
ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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