
โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1/2563) 
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชมุ 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียกรองตองการของประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๓ ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยและแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พุทธศักราช 
๒๕๓๕ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ไดทุมเทพลังความคิด และ
สติปญญาเพ่ือใหเกิดมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดทั้งดานกายภาพและจิตภาพของความเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 
ตองใชเวลาและตองการ “รวมคิดรวมทำ” กันทุกฝายอยางตอเนื่อง 

ตลอดระยะเวลากวา 27 ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดใหบริการรับใช
สังคม ชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค สรางสรรคผลงานวิจัย และถายทอดงานบริการวิชาการอยาง
ตอเนื่อง ผานการดำเนินงานอยางเขมแข็งของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเห็นไดวาองคกรท่ีมี
การดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงนั้นจำเปนตองอาศัยบุคลากร ผูซึ่งใชความรู ความสามารถ 
ทักษะ ความคิด การริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ในการปฏิบัติงานตางๆ อันสงผลใหองคกรประสบความสำเร็จ 
ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดบรรจุบุคลากรใหมที่ผานกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยแลว การใหความรูความเขาใจแกบุคลากรใหมในสวนของนโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ  
ปรัชญา ปณิธาน แนวทางการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิ 
สวัสดิการที่บุคลากรพึงไดรับ ตลอดถึงการเรียนรูวัฒนธรรมองคกรนั้น เปนสิ่งสำคัญยิ่งในการที่จะสงเสริมให
บุคลากรใหมสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายไว  

ในการนี้ สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรจึงไดจัดหลักสูตร “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1/2563)” เพ่ือใหบุคลากรเขาใหมของมหาวิทยาลัยไดมีความรู ความเขาใจใน
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ ของมหาวิทยาลัย กอใหเกิดความภาคภูมิใจใน
องคกรของตน ซึ่งจะสงผลตอความผูกพันตอองคกรและความสามัคคใีนหมูคณะตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรใหมไดพบปะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยลัยและไดรับรูถึงแนวทางในขับเคลื่อน
และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือใหบุคลากรใหมไดรับทราบขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางถูกตอง  

3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยในการทำงานรวมกันของบุคลากรใหม 
 
เนื้อหา / หัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงดวย OKRs สู World Ranking University 
3. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4. เสริมสรางสายใยผูกพันรักมั่นองคกร “WALAILAK for All” 
5. ระบบสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย 

 
 



วิทยากร 
1. นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
3. คณะผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน  
 

กลุมเปาหมาย (90 คน) 
1. พนักงานใหมรับเขาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 16 มกราคม 2562 (70 คน) 
2. พนักงานผูที่ยังไมเคยเขารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม (จำนวน 10 คน) 
3. ผูบริหาร และคณะทำงาน จำนวน 10 คน 

 
ตัวชี้วัด 

1. มพีนักงานใหมเขารวมรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
2. พนักงานใหมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดคิดเปนรอยละ 80 
3. พนักงานใหมเขารวมคิดเปนรอยละ 100 ของเวลาที่กำหนด 

 
วัน เวลาและสถานท่ี 

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 
งบประมาณ  
 ขออนุมัติเบิกจายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (010301) สวนทรัพยากรมนุษยและ
องคกร (57040299) กิจกรรมหลักการจัดการความรูและสรางเครือขายการทำงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
(630201020202099) หมวดรายจาย BO03-000000 แหลงทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (99) 

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานใหมซึ่งปฏิบัติหนาที่ ณ กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
และหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) ใหสามารถเบิกจายงบประมาณตามประกาศหลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศฯ สำหรับการเดินทางเขารวมโครงการปฐมนิเทศฯ 
ไดจาก Segment ดังกลาวขางตนเชนกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียนพรอมรับอาหารวาง 

09.00 – 09.15 น. กลาวตอนรับ  

โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ) 

09.15 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลยัวลัยลักษณ”  

โดย นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน) 

10.30 – 12.00 น. การบริหารการเปลี่ยนแปลงดวย OKRs สู World Ranking University  

โดย อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ) 

 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 – 14.15 น. การขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  

โดย รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา  

(ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ) 

14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

14.30 – 15.45 น. กิจกรรมสายใยผกูพันรักมั่นองคกร “WALAILAK for All” 

 โดย รองอธิการบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี) 

15.45 – 16.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบสนับสนุนการทำงานของมหาวทิยาลัย 

โดย หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร (นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล) 

 

 

  

*** หมายเหตุ  รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 1/2563 | Walailak University 

กำหนดการ 
โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1/2563) 

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชมุ 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 


