ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
-----------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งพัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งรักษาคนดี
คนเก่ง และพัฒนา สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและมีความสุข รวมทั้งมีความก้ าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ
สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักธรรมัตตาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑๐ หลักการ คือ หลักประสิ ทธิผล หลักประสิ ทธิภ าพ หลักการตอบสนอง หลั กภาระรับผิ ดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ และ
หลักอัตตาภิบาล ๓ หลักการ คือ ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยคานึงถึง
ประโยชน์ ส่ว นรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนและส่งเสริมการทางานเป็นทีมที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศให้ เหมาะสม
กั บ ประเทศไทยยุ ค ๔.๐ โดยเฉพาะทางด้ า นเทคโนโลยี นวั ต กรรม และการส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์
โดยการวางแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒ นาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร ทรัพยากรมนุ ษย์
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร ซึ่งมีความสอดคล้ อง เชื่อมโยงกั บนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และ ทิ ศทาง
การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในอั น ที่ จ ะท าให้ มี บุ ค ลากรที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
และพัน ธกิจของมหาวิทยาลั ย ได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยมี นโยบายการบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
การตรวจสอบและการลงโทษทางวินัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และได้ ผ่ านการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ก ารบริห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 จึงกาหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
๑. พั ฒ นาระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากรบุคคล และกาหนดโครงสร้างด้านทรัพ ยากรบุคคล
ให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุ คลากร การพัฒ นาบุ คลากร เส้ น ทางความก้าวหน้า และการจัดการความรู้ การประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์โดยมีวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๒. การสรรหาและคัดเลื อกบุคลากร กาหนดกระบวนการสรรหาที่เข้าถึงบุคคลเป้าหมายที่ มี
ความรู้ ความสามารถตรงกับที่มหาวิทยาลัยกาหนดในการที่จะมาสมัครเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และการ
คัดเลือกคนเข้าสู่ตาแหน่งด้วยระบบคุณธรรม ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการวางแผนกาลังคน
อย่างเหมาะสมตามกรอบอัตรากาลังและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๓. การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดการความรู้ โดยการวางแผน ส่งเสริม
และพัฒ นาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการเลื่อนระดับ ตาแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้า
ตามตาแหน่งงาน (Career Path) และเกิดความก้าวหน้าในสายงานวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากร
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เข้าร่วมอบรม การศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะ
ด้านดิจิตอล upskill/Reskill บุคลากรให้รองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและ
ภาวะผู้นาที่สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนา (Training Needs) และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้สามารถนาความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน
และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีการกาหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม
มีหลักฐานในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินก่อนที่จะทาการประเมิน
๕. ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยการจัดระบบการประเมินผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อกาหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคลากรกระทาการผิดระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรมีความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือความผิดทางวินัย เช่น การให้
ข้อมูลข่าวสาร บนเว็บไซด์ การตอบข้อซักถามโดยนิติกร หรือการแจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ฯลฯ
๗. การตรวจสอบและการลงโทษทางวินัย กาหนดให้ใช้การตรวจสอบและใช้การลงโทษทางวินัย
ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบและ
การลงโทษทางวินัย ต้องทาในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการใช้อคติส่วนตนในการตัดสินใจ และ
เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ดูแล กากับ และติดตาม จึงประกาศ
ให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
Signature Code : F68wiKfszqOzXb1t9Y+C

๓

