การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิท ยาลั ย ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มุ ง เน น การบริ ห ารจั ด การ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล” โดย
ในระดับสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการ
ดํ าเนิ น งานด า นตา ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย สิ น
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในป 2561 มหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ขึ้น เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยการดําเนินงานตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 10 หลัก มีดังนี้
ขอ 1 หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุมคา
ตอ การลงทุนและบังเกิดประโยชน สูงสุดตอสว นรวม โดยมีการปรับ ปรุงระเบียบดานงบประมาณเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเกี่ยวกับการใชเงินเหลือจาย ประกาศนโยบายเรงรัดการจัดซื้อจัดหาให
เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ทําใหมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดหาถึง 24.76 ลานบาท มีการ
กําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปโดยใหทุกหนวยงานตรวจสอบผล
การใช จ า ยงบประมาณที่ ได รั บ จั ด สรรและให ว างแผนการใช จ ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 4 หากมี
งบประมาณคงเหลือใหสงคืนมหาวิทยาลัย ดําเนินการของบประมาณเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอกในเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งไดปรับปรุงระบบการจางเหมาบริการ อาทิ ระบบการเชายานพาหนะ ระบบการจางซอม
เครื่องปรับอากาศ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถลดคาใชจายลงไดมาก มีการจัดตั้งศูนย
บริหารทรัพยสินเพื่อดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยสินและโครงการตาง ๆ เพื่อหารายไดแกมหาวิทยาลัย อาทิ
บริหารจัดการโรงอาหาร สงเสริมการตลาดและการใหบริการของศูนยกีฬาและสุขภาพ ศูนยหนังสือ และการ
ใหบริการดานสถานที่และที่พักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุมผานงานหอพักและเรือนวลัย นอกจากนี้ ได
สงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ อ
นําไปสูการเปน paperless office ทําใหลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระคาใชจาย
อาทิ ปรับ ปรุงประสิทธิภาพระบบ WU e-Office จัดทําระบบบริหารงบประมาณออนไลน พัฒนาระบบ epayment พัฒนาระบบสวัสดิการออนไลน พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน WU e-office, E-meeting
ระบบติดตามงานของผูบริหาร เปนตน
ขอ 2 หลัก ประสิทธิผ ล มหาวิทยาลัยมีนโยบายกํากับ ติดตามงานใหบ รรลุผลตามเปาหมายอยาง
เครงครัด โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานอยางตอเนื่องผาน
กระบวนการหลากหลาย อาทิ แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อทําหนาที่ควบคุม กํากับ
ติดตามการดําเนินงานทั้งในระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรับ
การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ตลอดจนนําผลการประเมินและขอ เสนอแนะมาใชเพื่ อพั ฒ นาการ
ดําเนินงานใหมีคุณ ภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง มีการปรับ ปรุงตัว ชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ แนวทางการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความคลองตัว

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร
และเพื่อรองรับระบบการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร ทั้งระบบ ตลอดจน
ปรั บ ปรุงกลไกการบริห ารผลการปฏิ บั ติ งาน แบบมุ งผลสั ม ฤทธิ์ โดยปรั บ ปรุงระบบการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน จากเดิมใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายทาง (Multi-Sources Evaluation
System) ซึ่งเปนการประเมินแบบ 360° ที่เปนการประเมินแบบอัตวิสัย (Subjective) โดยสวนใหญ มาเปน
การประเมินผลงานเชิงวัตถุวิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) ทั้งนี้ไดใช
กระบวนการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Management) ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมิ น ผล เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ ไ ปสู ค วามเป น องค ก รสมรรถนะสู ง (High
Performance Organization)
ขอ 3 หลักการตอบสนอง มหาวิทยาลัยมุงเนนการใหบริการอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการใหสามารถตอบสนองความตองการ ไดแก การประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต การประเมินความคิดเห็นบัณฑิตตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานการบริการวิชาการ
และการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใหผูใชบริการแสดงความคิดเห็นผานระบบประเมินออนไลน แลวนําขอมูลไปใช
ประกอบการประเมินหนวยงานดวย เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยงและนําปจจัย
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการใหบริการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มาบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
ขอ 4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได มหาวิทยาลัยจัดกลไกและระบบการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยจะมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน จัดทําในรูปแบบของคํารับรองการปฏิบัติงานที่
มีการเสนอแผนงานตั้งแตตนปป ระเมิน จากนั้นอธิการบดีจะมอบหมายภารกิจ/ความรับผิดชอบ/ตัวชี้วัดให
ผูบริหารระดับรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี และผูบริหารระดับรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีจะกําหนด
ภารกิจ/ตัวชี้วัดแกผูบริหารระดับถัดไปตามลําดับ ตั้งแตคณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาสวน/หัวหนาหนวยภายใต
การกํากับ และพนักงานภายในหนวยงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานมีแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป มีการติดตามความกาวหนาของภารกิจตามตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส และจัดใหมีระบบการทําขอตกลง
ผลงานกอนการปฏิบัติงานระดับบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลปละ 1 ครั้ง แตในระหวางปให
ผูบังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํา สอนงานอยางตอเนื่องโดยไมตองรอผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในสิ้นปครั้งเดียว
สําหรับความรับผิดชอบดานสังคมมหาวิทยาลัยมุงมั่นที่จะ “เปนหลักในถิ่น” โดยสนับสนุนใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ ไปเผยแพรเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมและ
ชุ มชน รวมทั้ งมีก ารจัด วางระบบการรายงานความกา วหน าและผลสัมฤทธิ์ต ามเป า หมายที่ กํา หนดไวต อ
สาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ ตลอดจนจัดทํากลยุทธในการสื่อสารองคกรเพื่อประชาสัมพันธไปสู
กลุมเปาหมายในชองทางการสื่อสารใหมๆ อาทิการผลิตสื่อวีดิทัศนนําเสนอศักยภาพภารกิจของมหาวิทยาลัย
และสํานักวิชา จัดโครงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูโรงเรียน จัดกิจกรรม Walailak Day เนื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัย เปนตน
ขอ 5 หลักความเปดเผย/โปรงใส มหาวิทยาลัยสงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหเปนเครื่องมือใน
การบริหารงานของ ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและตรวจสอบได มีการออกประกาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ เพื่อยึดถือปฏิบัติใน 6 ดาน คือ (1) ดานความโปรงใส (2) ดานความพรอมรับผิด (3) ดานความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร (5) ดานคุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน และ (6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน อันเปนการประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สรางความตระหนักรูคานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
และกอใหเกิดวัฒนธรรมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืนในมหาวิทยาลัย โดยมีหนวยตรวจสอบภายใน
เป นผูดําเนินการสอบทานระบบการบริห ารความเสี่ยง ประเมินระบบการควบคุม ภายใน และดํา เนิ นงาน
ติดตามตรวจสอบระบบงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ เรื่องการ
เป ดเผยขอมูล ดวยความโปรงใส โดยไดเปดเผยขอมูลของหนวยงานอยางตรงไปตรงมามีความถูกตอง ชัดเจน
ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก สามารถตรวจสอบการดําเนินของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายที่ ประกาศให ไวกั บประชาคมชาววลัยลั กษณ และประชาชนรายรอบเพื่อสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น รวมรับรู รวมคิด หรือรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญ หรือยกระดับ
ไปสู การมีสวนรวมในการประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ (Collaboration) มีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และมีความคุมคา กอใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกองคกร ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
ในป งบประมาณ 2560 และ 2561 มหาวิท ยาลัย ได เข ารับ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรง ใสของ
หนวยงานภาครัฐ โดยผลประเมินในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดคะแนนดัช นีดานความโปรงใสใน
ภาพรวมเทากับ 75.19 คะแนน
ขอ 6 หลักนิติธรรม มหาวิทยาลัยจัดใหมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารและการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษร และสื่อสารใหพ นักงานและผูมีสวนเกี่ยวข องไดรับ รูผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน หนังสือเวียน ประกาศ การเปดเผยผานเว็บไซต โดยเฉพาะในป 2560-2562 มีการปรับปรุง
ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวนมากกวา 70 เรื่อง อาทิ ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไปใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ
การจ า งและการกํา หนดอั ตราค าตอบแทน สวัสดิ ก ารและประโยชนเกื้ อกู ล ชาวต างประเทศ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้ง การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนพนักงานและการกําหนดสาขาขาด
แคลน พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องแนวปฏิบัติและและขั้นตอนการ
คัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยวินัยและการดําเนินการทางวินัยพ.ศ.
2561 ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการจางและการสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวัน ที่ 12 พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิช าการของพนัก งานสายวิช าการ ผู ดํา รงตําแหน งอาจารย ผู ชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2562 ฉบั บ ลงวัน ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยวลั ย ลั กษณ เรื่อ ง
มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัย
ลั กษณผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ฉบับ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ วาดวยการขึ้นเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2562 ฉบับ ลงวันที่ 29 ม
ตามกฎหมายและเปนหลักประกันความเปนธรรมแกพ นักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยมีร ะเบีย บ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการอุทธรณ รองทุกข และการพิจารณาอุทธรณ รองทุกข พ.ศ. 2552 ใหยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติดวย
ขอ 7 หลักความเสมอภาค มหาวิทยาลัยยึดหลักการใหบริการอยางเทาเทียมกัน เปดรับนักศึกษาเขา
ศึกษาโดยไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความ
เชื่ อทางศาสนา อีกทั้งยังคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการของมหาวิทยาลัย ของกลุม
บุคคลผูดอยโอกาสในสังคม โดยเปดโอกาสในการรับผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีการจัดพื้นที่ในศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษาใหรองรับการใชบริการของผูพิการ
ข อ 8 หลั ก การมี ส ว นร ว ม มหาวิ ท ยาลั ย ใช ห ลั ก การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม (Participative
Management) เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวน โดยในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการซึ่งมาจากผูบริหารทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีการจัดประชุมพิจารณาแผน รวมทั้งชี้แจงตอผูบริหารหนวยงานภายในทุกหนวยงานทราบ
เพื่อใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม และประกาศใหทุกหนวยงานทราบอยางทั่วถึง มีการพัฒนาระบบ 5ส
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงซึ่งอยูบนพื้นฐานของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ของทุกหนวยงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการทํางาน ตลอดจน
จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับบุคลากรทุกระดับ เชน กิจกรรมอธิการบดีพบปะประชาคมมหาวิทยาลัย การประชุม
บุคลากรเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมรดน้ําดํา
หัวเทศกาลสงกรานต กิจกรรม Healthy Workplace เปนตน ในสวนของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน
และชุมชนภายนอก มหาวิทยาลัยไดมีการเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/ชุมชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น เพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทั้งดาน
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยในป 2560 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในสวนของการพัฒ นางานวิจัย รวมทั้งสิ้น 29 หนว ยงาน มีเครือขายความรวมมือในการดําเนิน งาน
บริการวิชาการรวมกันจํานวน 17 เครือขาย ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
และหนวยงานในตางประเทศรวมทั้งสิ้น 50 ฉบับใน 13 ประเทศ ความรวมมือดานสหกิจศึกษากับหนวยงาน
ในตางประเทศรวม 16 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งมีการประสานความสัมพันธกับผูนําชุมชนทั้งกํานัน ผูใหญบาน
นายก อบต. เพื่อใหมีความเขาใจอันดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัย กับชุมชน โดยจัดประชุม พบปะระหวาง
อธิก ารบดี ผูบริห ารมหาวิท ยาลัยและผูนําชุมชนทุก 2 เดือน เพื่ อเปนเวทีในการหารือเกี่ย วกับ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยและรับฟงความตองการและขอเสนอแนะของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย นําไปสูการพัฒ นา
โครงการรวมกันคือโครงการเลี้ยงโคแมพันธุและโคขุน เพื่อสงเสริมอาชีพแกประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรผูชวยพยาบาล เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนที่อยูในชุมชนรายรอบมีโอกาสในการศึกษาและ
เขาทํางานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การพัฒนาพื้นที่บอดินบริเวณใกลเคียงศูนย
การแพทยเปนพื้นที่อางเก็บน้ําเพื่อเก็บน้ําสําหรับใชในหนาแลง เปนตน
ขอ 9 หลัก กระจายอํา นาจ มหาวิทยาลัย มี การมอบอํ านาจและกระจายความรับ ผิด ชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยมีโครงสรางการ
บริหารงาน 4 ระดับ คือ (1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี (2)
ผู บ ริ ห ารวิชาการระดับ หน ว ยงาน ไดแ ก คณบดี ผูอํา นวยการศูนย/สถาบัน รองคณบดี รองผูอํ านวยการ

หัวหนาสาขาวิชา (3) ผูบริหารระดับบริหารจัดการ ไดแก หัวหนาสวน/หนวย หัวหนาฝาย หัวหนางาน และ (4)
พนักงานสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ ซึ่งมีกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้
- อธิก ารบดี กํา หนดภารกิ จ /ความรับ ผิ ดชอบ/ตัว ชี้ วั ด ให ผู บ ริห ารระดั บ รองอธิก ารบดี/ ผู ช ว ย
อธิการบดี
- รองอธิการบดีกําหนดตัวชี้วัดใหผูบริหารระดับคณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาสวน/หัวหนาหนวย
ภายใตการกํากับดูแล
- คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาสวน/หัวหนาหนวย กําหนดตัวชี้วัดใหพนักงานภายในหนวยงาน
ขอ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม มหาวิทยาลัยมีนโยบายสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร คือ“WALAILAK for All – วลัย
ลักษณเพื่อปวงชน” ไดแก
W - Wisdom :
มุงสูปญญา
A - Advancement : ล้ําหนาสรางสิ่งใหม
L - Loyalty :
มอบใจใหองคกร
A - Altruism :
เอื้ออาทรตอผูอื่น
I - Integrity :
ยืนบนฐานความซื่อสัตย
L - Lean :
กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา
A - Accountability : ตรวจตราความรับผิดชอบ
K - Knowledge :
ใฝรูรอบมอบแบงปน
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปลูกฝงและสรางจิ ตสํานึกรักองคกรและการเสริม สราง
คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับผานการสอดแทรกในกิจกรรมและการอบรม
หลั กสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม (มีการกําหนดเนื้อหาในเรื่อง
คุณ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน คานิยมหลัก วัฒ นธรรมองคกร) อีก ทั้งมีก ารยกยองเชิด ชู
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในโอกาสของการทําหนาที่และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม

