นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยไดกําหนดไวในนโยบาย
ปฏิรูปการจัดการเรียนและการสอนซึ่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดใหความเห็นชอบ ซึ่งนโยบายดังกลาว
ประการหนึ่งมุงเนน การพัฒ นาบุคลากรเพื่อ ให การผลิตบัณ ฑิตมีคุณ ภาพ และสามารถแขงขัน ทั้งระดับ ใน
ประเทศและระหวางประเทศ นอกจากนั้นแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ไดใหความสําคัญกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยไดกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษย
มุงสูองคกรสมรรถนะสูง โดยมีเปาประสงคที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับใหเปน
องคกรสมรรถนะสูง 2) ผูรับ บริการมีความพึงพอใจตอการใหบ ริการ 3) มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว
ทันสมัยและมุงเนนผลงาน และ 4) บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น
เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนและการสอน
และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ของมหาวิทยาลัยวลัย
ลั ก ษณ ยุ ท ธศาสตรช าติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเด็น ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาและเสริม สร าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษ ย และยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รวมถึงทิศทางแนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดกําหนด
นโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคล ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 – 2565) เพื่อ เปนแนวทางในการวางแผน
ปฏิบัตงิ าน ดังนี้

เปาประสงคของนโยบาย
1. มุงเนนใหบุคลากร
1.1 มีความรู ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานพรอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนมีคุณลักษณะที่
ดีพึงประสงคและมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย
1.2 ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 มีความกาวหนาในอาชีพ
1.4 มีความสุขในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางาน และมีความผูกพัน
ตอองคกร
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากร
3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3.1 เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และเปนองคกรสุข
ภาวะที่ดี (Healthy Organization) มีบรรยากาศทางวิชาการบนพื้นฐานของความรวมแรง
รวมใจและแบงปนความรู
3.2 มีผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
3.3 สามารถดึงดูด รักษา จูงใจบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ดานกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy - HRS)
1.1 ใหมกี ารจัดทําแผนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก
(1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategic Plan)
(2) แผนบริหารอัตรากําลัง (Workforce Planning) เพื่อใหมหาวิทยาลัยและสวนงานตาง ๆ
มีอัตรากําลังที่เพียงพอเหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ
(3) แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)
(4) แผนความกาวหนาในอาชีพ (Career Development)
1.2 พัฒนาองคกร/สวนงาน (Organization Development) ใหมีขนาดกะทัดรัด มีความทันสมัย
มีการบริหารจัดการที่คลองตัวและยืดหยุน
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
1.4 ปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม
2. ดานการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management - HRM)
2.1 พัฒนากระบวนการสรรหา/คัดเลือก (Recruitment and Selection) แบบเชิงรุก โดยใชสื่อ
สังคมออนไลนเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและทั่วถึง
2.2 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) โดยให
มีการประเมินพนักงานรายบุคคลและการประเมินหนวยงาน เปนการประเมินแบบมุงเนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ประเมิ น แบบวั ต ถุ วิ สั ย และการสร า งที ม งาน (Objective and
Teamwork Assessment) กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจ
หลักของหนวยงานและทิศทาง เปาหมาย แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยง
กั บ การบริ ห ารค า ตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) เพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
(Productivity) ของพนักงานที่ดีขึ้น
2.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารคาตอบแทน (Compensation Management)
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (Welfare and Benefit) ใหมีความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ
2.4 พัฒนาระบบการดูแลพนักงานและการจัดการบริหารคนดีคนเกง (Talent Management)
เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพใหคงอยูกับมหาวิทยาลัย
2.5 สรางสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศการทํางานทีเ่ อื้อตอการปฏิบัติงานและเพื่อใหบุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2.6 จัดใหมีระบบการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลที่นอกเหนือจากระบบการใหคาตอบแทนปกติ
2.7 จัดใหมีระบบการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตองานและองคกร
3. ดานการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development - HRD)
3.1 พัฒนาอาจารยตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ อุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (The UK
Professional Standards Framework, UKPSF)
3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะดานดิจิตอล และสมรรถนะที่สอดคลองกับ
เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้นตามความจําเปนของแตละ
บุคคล (Individual Development Plan)
3.4 สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานสายวิชาดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปขอกําหนดตําแหนง
ระดับชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
3.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาตอเพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเปลี่ยนตําแหนงงาน
3.7 สงเสริมและขับเคลื่อนคานิยมหลัก สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ (Core Value/ Core Competence & Organization Culture)
3.8 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนความรูเพื่อใหบุคลากรสามารถ
ใหบริการแกผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.9 พัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํา (Leadership)
4. ดานการบริหารสารสนเทศบุคลากร (Human Resource Information System - HRIS)
4.1 พัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศบุคลากรเพื่อใหมีขอมูลที่ทันสมัยและทันตอความตองการ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4.2 ใชสื่อสังคมออนไลนในการประชาสัมพันธและเผยแพร รวมทั้งใหขอมูลแกบุคลากร

