
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง     
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
และรองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้ง         
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

          ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 

๑. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการวางแผนก าลังคนแสวงหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี        
คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และรวมถึงการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี             
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังระยะ ๔ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง

ที่รองรับต่อการเพ่ิมเติมภารกิจ หรือปรับเปลี่ยนภารกิจภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงด้านปริมาณคนในวัย
เรียน รวมทั้งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
ก าลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๕ ของบุคลากรทั้งหมด 

๑.๓ การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและ
การสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป การสอบแข่งขัน การคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแจ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  

 



(๒) 
 

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 
๒. ด้านการพัฒนา (Development) 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร      
มืออาชีพ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารงาน
บุคลากรและสอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน 

๒.๒ จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) เพ่ือเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ E – Learning เพ่ือให้บุคลากร    
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 

๒.๔ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารงานบุคคล มาใช้เป็นระบบบริหารงานบุคคล 
(Human Resource Management System: HRMS) 

๒.๕ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตของการท างาน (Quality of Work Life) ที่ดี      
มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน เพ่ือให้เกิดความผาสุก ความผูกพันของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

๒.๖ ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ทั้งในสายงานวิชาการและ
สายงานสนับสนุนวิชาการ 

๒.๗ จัดท า และพัฒนาปรับปรุง กฎ ระเบียบ และวินัย ให้เกิดความชัดเจน และความเหมาะสม
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

 ๒.๘ น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร มาใช้เป็นระบบงาน
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development System : HRDS) 

 ๒.๙ ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา
และบุคลากรอ่ืนใด พัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคลผ่านระบบ (Human Resource Development 
System : HRDS) 

๒.๑๐ จัดท า และปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพ่ือให้
สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากร เพ่ือให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๒.๑๑ จัดให้มีการประเมินข้าราชการ และบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒.๑๒ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในทุกหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 



(๓) 

๓. ด้านการรักษาไว้(Retention) 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดีต้องท าการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต          
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจ าปี จัดท าเส้นทางความก้าวหน้า         
ในสายงานอาชีพ แผนสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succession plan) การประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชย
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในสังกัด 

๓.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าปี โดยมุ่งเน้นพัฒนา          
ในสี่ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านการท างาน ๒) ด้านส่วนตัว ๓) ด้านสังคม และ ๔) ด้านเศรษฐกิจ 

๓.๓ ก าหนดให้จัดกิจกรรมกีฬาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์
และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 

๓.๔ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบ 

๓.๕ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่นการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก        
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหากมีบุคลากร           
ที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้อธิการบดีทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๓.๖ จัดให้มีการด าเนินงาน “จัดการความสุข” (Happy Work Place)  เพ่ือความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ความส าคัญในด้าน
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลผลต่อความสุขในการท างาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากร รวมไปจนถึงกิจกรรมสร้างสุขของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม ที่เป็นแหล่งรวม
ในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมต่างๆระหว่างบุคลากร และระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

๓.๗ ด าเนินการปรับปรุง จัดท าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากสวัสดิการหลักให้มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย และจัดท าสวัสดิการยืดหยุ่นเพ่ือให้การใช้
สวัสดิการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 

๓.๘ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 
หรือเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีการร้องเรียนหรือร้องขอความ
เป็นธรรมให้รีบด าเนินการ รวบรวมและรีบน าเสนออธิการบดีโดยด่วน 

 




