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มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มุงเนนการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคการธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสูสากล”  โดย
ในระดับสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยประจําสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ในป 2561 มหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ โดยการดําเนินงานตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 10 หลัก มีดังนี ้

ขอ 1 หลักประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุมคา
ตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม โดยมีการปรับปรุงระเบียบดานงบประมาณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเก่ียวกับการใชเงินเหลือจาย ประกาศนโยบายเรงรัดการจัดซื้อจัดหาให
เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ทําใหมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดหาถึง 24.76 ลานบาท มีการ
กําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปโดยใหทุกหนวยงานตรวจสอบผล
การใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและใหวางแผนการใชจายงบประมาณภายในไตรมาสท่ี 4 หากมี
งบประมาณคงเหลือใหสงคืนมหาวิทยาลัย ดําเนินการของบประมาณเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอกในเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งไดปรับปรุงระบบการจางเหมาบริการ อาทิ ระบบการเชายานพาหนะ ระบบการจางซอม
เครื่องปรับอากาศ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถลดคาใชจายลงไดมาก มีการจัดตั้งศูนย
บริหารทรัพยสินเพ่ือดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยสินและโครงการตาง ๆ เพ่ือหารายไดแกมหาวิทยาลัย อาทิ 
บริหารจัดการโรงอาหาร สงเสริมการตลาดและการใหบริการของศูนยกีฬาและสุขภาพ ศูนยหนังสือ และการ
ใหบริการดานสถานที่และที่พักสําหรับการสัมมนา/อบรม/ประชุมผานงานหอพักและเรือนวลัย นอกจากนี้ ได
สงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือ
นําไปสูการเปน paperless office ทําใหลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระคาใชจาย 
อาทิ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ WU e-Office จัดทําระบบบริหารงบประมาณออนไลน พัฒนาระบบ e-
payment พัฒนาระบบสวัสดิการออนไลน พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน WU e-office, E-meeting 
ระบบติดตามงานของผูบริหาร เปนตน 

ขอ 2 หลักประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยมีนโยบายกํากับติดตามงานใหบรรลุผลตามเปาหมายอยาง
เครงครัด โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานอยางตอเนื่องผาน
กระบวนการหลากหลาย อาทิ แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อทําหนาที่ควบคุม กํากับ
ติดตามการดําเนินงานทั้งในระดับสํานักวิชาและระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชเพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ป ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความคลองตัว



และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร
และเพื่อรองรับระบบการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร ทั้งระบบ ตลอดจน
ปรับปรุงกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงาน แบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน จากเดิมใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายทาง (Multi-Sources Evaluation 
System) ซึ่งเปนการประเมินแบบ 360° ที่เปนการประเมินแบบอัตวิสัย (Subjective) โดยสวนใหญ มาเปน
การประเมินผลงานเชิงวัตถุวิสัยและการสรางทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) ทั้งนี้ไดใช
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ใชเปนเครื่องมือในการติดตาม 
ประเมินผล เพื่ อการขับ เคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไปสูความเปนองคกรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization)   

ขอ 3 หลักการตอบสนอง มหาวิทยาลัยมุงเนนการใหบริการอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนําขอมูล
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 จัดทําในรูปแบบของคาํรับรองการปฏิบัติงานที่
มีการเสนอแผนงานตั้งแตตนปประเมิน 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 ไปเผยแพรเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมและ
ชุมชน รวมท้ังมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอ
สาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ ตลอดจนจัดทํากลยุทธในการสื่อสารองคกรเพื่อประชาสัมพันธไปสู
กลุมเปาหมายในชองทางการสื่อสารใหมๆ อาทิการผลิตสื่อวีดิทัศนนําเสนอศักยภาพภารกิจของมหาวิทยาลัย
และสํานักวิชา จัดโครงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูโรงเรียน จัดกิจกรรม Walailak Day เนื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัย เปนตน 

ขอ 5 หลักความเปดเผย/โปรงใส  มหาวิทยาลัยสงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหเปนเครื่องมือใน
การบริหารงานของ ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและตรวจสอบได มีการออกประกาศ



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ เพ่ือยึดถือปฏิบัติใน 6 ดาน คือ (1) ดานความโปรงใส (2) ดานความพรอมรับผิด (3) ดานความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร (5) ดานคุณธรรมการทํางานใน
หนวยงาน และ (6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน อันเปนการประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สรางความตระหนักรูคานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
และกอใหเกิดวัฒนธรรมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืนในมหาวิทยาลัย โดยมีหนวยตรวจสอบภายใน
เปนผูดําเนินการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ประเมินระบบการควบคุมภายใน และดําเนินงาน
ติดตามตรวจสอบระบบงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องการ
เปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส โดยไดเปดเผยขอมูลของหนวยงานอยางตรงไปตรงมามีความถูกตอง ชัดเจน 
ครบถวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก สามารถตรวจสอบการดําเนินของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายที่ประกาศใหไวกับประชาคมชาววลัยลักษณและประชาชนรายรอบเพ่ือสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น รวมรับรู รวมคิด หรือรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญ หรือยกระดับ
ไปสูการมีสวนรวมในการประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ (Collaboration) มีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และมีความคุมคา กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกร ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้  
ในปงบประมาณ 2560 และ 2561 มหาวิทยาลัยไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ โดยผลประเมินในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยไดคะแนนดัชนีดานความโปรงใสใน
ภาพรวมเทากับ 75.19 คะแนน 

 ขอ 6 หลักนิติธรรม มหาวิทยาลัยจัดใหมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารและการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษร และสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน หนังสือเวียน ประกาศ การเปดเผยผานเว็บไซต โดยเฉพาะในป 2560-2562 มีการปรับปรุง
ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล จํานวนมากกวา 70 เรื่อง อาทิ ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไปใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ
การจางและการกําหนดอัตราคาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลชาวตางประเทศ 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 ฉบับลงวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาการจางและการสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 12 พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง 
มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ฉบับลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัย



ลักษณ วาดวยการข้ึนเงนิเดือนพนักงาน พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2562  ฉบับลงวันที่ 29 ม 
ตามกฎหมายและเปนหลักประกันความเปนธรรมแกพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยโดยมีระเบียบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการอุทธรณ รองทุกข และการพิจารณาอุทธรณ รองทุกข พ.ศ. 2552 ใหยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติดวย 

ขอ 7 หลักความเสมอภาค  มหาวิทยาลัยยึดหลักการใหบริการอยางเทาเทียมกัน เปดรับนักศึกษาเขา
ศึกษาโดยไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความ
เชื่อทางศาสนา อีกทั้งยังคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการของมหาวิทยาลัยของกลุม
บุคคลผูดอยโอกาสในสังคม โดยเปดโอกาสในการรับผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีการจัดพื้นที่ในศูนย
บรรณสารและสื่อการศกึษาใหรองรับการใชบริการของผูพิการ 

ขอ 8  หลักการมีสวนรวม มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative 
Management) เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวน โดยในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการซึ่งมาจากผูบริหารทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีการจัดประชุมพิจารณาแผน รวมทั้งชี้แจงตอผูบริหารหนวยงานภายในทุกหนวยงานทราบ
เพ่ือใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม และประกาศใหทุกหนวยงานทราบอยางท่ัวถึง มีการพัฒนาระบบ 5ส 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูงซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ของทุกหนวยงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการทํางาน ตลอดจน
จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับบุคลากรทุกระดับ เชน กิจกรรมอธิการบดีพบปะประชาคมมหาวิทยาลัย การประชุม
บุคลากรเพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมรดน้ําดํา
หัวเทศกาลสงกรานต กิจกรรม Healthy Workplace เปนตน ในสวนของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน
และชุมชนภายนอก มหาวิทยาลัยไดมีการเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกร/ชุมชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น เพ่ือรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทั้งดาน
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยในป 2560 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในสวนของการพัฒนางานวิจัยรวมทั้งสิ้น 29 หนวยงาน มีเครือขายความรวมมือในการดําเนินงาน
บริการวิชาการรวมกันจํานวน 17 เครือขาย ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
และหนวยงานในตางประเทศรวมทั้งสิ้น 50 ฉบับใน 13 ประเทศ ความรวมมือดานสหกิจศึกษากับหนวยงาน
ในตางประเทศรวม 16 ประเทศท่ัวโลก อีกทั้งมีการประสานความสัมพันธกับผูนําชุมชนทั้งกํานัน ผูใหญบาน 
นายก อบต. เพ่ือใหมีความเขาใจอันดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยจัดประชุมพบปะระหวาง
อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูนําชุมชนทุก 2 เดือน เพื่อเปนเวทีในการหารือเก่ียวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและรับฟงความตองการและขอเสนอแนะของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย นําไปสูการพัฒนา
โครงการรวมกันคือโครงการเลี้ยงโคแมพันธุและโคขุน เพื่อสงเสริมอาชีพแกประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรผูชวยพยาบาล เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนที่อยูในชุมชนรายรอบมีโอกาสในการศกึษาและ
เขาทํางานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การพัฒนาพ้ืนท่ีบอดินบริเวณใกลเคียงศูนย
การแพทยเปนพื้นที่อางเก็บน้ําเพ่ือเก็บน้ําสําหรับใชในหนาแลง เปนตน 

 ขอ 9 หลักกระจายอํานาจ มหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยมีโครงสรางการ
บริหารงาน 4 ระดับ คือ (1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี (2) 
ผูบริหารวิชาการระดับหนวยงาน ไดแก คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน รองคณบดี รองผูอํานวยการ 



หัวหนาสาขาวิชา (3) ผูบริหารระดับบริหารจัดการ ไดแก หัวหนาสวน/หนวย หัวหนาฝาย หัวหนางาน และ (4) 
พนักงานสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ ซึ่งมีกลไกการบริหารจัดการ ดังนี ้

 -  อธิการบดีกําหนดภารกิจ/ความรับผิดชอบ/ตัวชี้วัดใหผูบริหารระดับรองอธิการบดี/ ผูชวย
อธิการบดี 

 -  รองอธิการบดีกําหนดตัวชี้วัดใหผูบริหารระดับคณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาสวน/หัวหนาหนวย 
ภายใตการกํากับดูแล 

 -  คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาสวน/หัวหนาหนวย กําหนดตัวชี้วัดใหพนักงานภายในหนวยงาน 
ขอ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร คือ“WALAILAK for All – วลัย
ลักษณเพ่ือปวงชน” 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  

โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกรักองคกรและการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับผานการสอดแทรกในกิจกรรมและการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม (มีการกําหนดเนื้อหาในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคกร)  อีกทั้งมีการยกยองเชิดชู
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในโอกาสของการทําหนาที่และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 
 


