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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร

1

ขอมูลจํานวนพนักงาน (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561) ขอมูลจํานวนพนักงาน (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561) 

ตัวชี้วัด หนวย  ผล รอยละ

• จํานวนบุคลากร

- สายบริหารวิชาการ คน 94 5

- สายวิชาการ คน 405 23

- สายปฏิบัติการวิชาชพีและบริหารทั่วไป คน 624 36

- ลูกจางชั่วคราว คน 159 9

- ลูกจางชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) คน 78 5

- ลูกจางชั่วคราว (รายวัน) คน 386 22
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3

ขอมูลพื้นฐานผูดํารงตําแหนงวิชาการขอมูลพื้นฐานผูดํารงตําแหนงวิชาการ

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• ศาสตราจารย รอยละ 1 0.22

• รองศาสตราจารย รอยละ 36 7.76

•  ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 104 22.41

• อาจารย รอยละ 323 69.61

รวม 464 100.00
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ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย                    
   ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ ≥80 100 125

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน
   (สรรหา พัฒนา รักษาไว ใชประโยชน)

8 
งาน/โครงการ

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน 5 
งาน/โครงการ

 

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
   WU e-Office (ณ เดือนมี.ค. 2561)

รอยละ 100 81.25 81.25

• รอยละการบันทึกงานประจาํวัน
   ของพนักงาน

รอยละ ≥90 71.78 71.78

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61)

คะแนน 5 4.93 98.6
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบตัิ
การประจําป

รอยละ 100 42.30 42.30

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ N/A N/A N/A

 - คาไฟฟา

-  คาน้ํามัน

7

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 
การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง
พนักงานเปนไปตามแผน  

รอยละ 80
ของอัตรากําลัง
ที่ไดรับอนุมัติ

233 112.5
จํานวนที่สรรหา บรรจและแตงตั้ง  รวม 233 อัตรา
1. บริหารวิชาการ                      6 อัตรา
2. วิชาการ                             28 อัตรา
3. ปฏิบัติการวิชาชีพฯ               40 อัตรา
4. ลูกจางชั่วคราว                   159 อัตรา

 ตัวชี้วัดที่ 2  
จํานวนบุคลากรทุกระดับที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและวิชาชีพ
ทั้งในและตางประเทศ

รอยละ 80
ของบุคลากร

ทั้งหมด

521
 

38.31
อยูระหวางการบันทึกประวัติฝกอบรมในระบบฐานขอมูล
การพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 3  
รอยละของบุคลากรที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยความสุขไมนอยกวารอยละ 
50-74.99

รอยละ 80
ของจํานวน

ผูตอบ
แบบสอบถาม

311 94.8
รวมจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั �งหมด 460 ราย
ตอบสมบรูณ์ 328 ราย ไม่สมบรูณ์ 132 ราย
(สํารวจข้อมลูระหวา่งวันที� 6 ก.พ. - 31 มี.ค. 2561) 
มีค่าเฉลี�ยความสขุในการปฏิบติังาน = 64.3

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูง
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 3 
โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

20 โครงการ 14 โครงการ 70 1. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม (ธันวาคม 2560)
2. กิจกรรมอบรมการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน รอบท่ี1   
   จํานวน 6 ครั้ง (กุมภาพันธ – มีนาคม 2561)
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณคาบุคลากร 
   (มีนาคม 2561) 
4. กิจกรรมเสวนาเครือขายจัดการความรูระหวาง
   มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 35 (กุมภาพันธ 2561)
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนคน E-Budget 
   (พฤศจิกายน 2560)
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Best Practice บุคลากรใหม 
   (ธันวาคม 2560)
7. กิจกรรมอบรมหลักสูตรการยกระดับ 5ส ดวยการประเมิน    
   อยางมืออาชีพ (มกราคม 2561)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูง
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

8. กิจกรรม Big Cleaning 5ส สรางสุข (พฤศจิกายน 2560)
9. กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2560)

 ตัวชี้วัดที่ 4  
จํานวนบุคลากรที่เขารวมพัฒนาศกัยภาพ
การทํางานแกบุคลากรที่จัดโดย มวล.

รอยละ 80
ของบุคลากร

ทั้งหมด 
1,360 คน

436 คน
 

32  
 อยูระหวางการบันทึกประวัติฝกอบรมในระบบฐานขอมูล
การพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูง
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 1 
WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

>หรือ =รอยละ 40
ของอาจารยประจํา

รวม 464 คน

141 30.39
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทั้งหมด 141คน ไดแก
1. ศาสตราจารย จํานวน 1 คน
2. รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน
3. ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 104 คน 

 ตัวชี้วัดที่ 2  
WU2-2-3 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชน)

>หรือ = รอยละ 80 N/A ............
 
 รอรายงานผลประจําป

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูง
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    

ตัวชี้วัดที่ 3  
WU2-4-7 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

>หรือ = รอยละ 60 56.60 56.60
อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 270 คน ปริญญาโท 
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 39.62  ปริญญาตรี จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 3.77 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
477 คน 

ตัวที่วัดที่ 4 
WU2-4-11 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรอื
ตําแหนงที่สูงขึ้น 

>หรือ =รอยละ 5 6.57 6.57
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่ไดรับการ
ดํารงตําแหนงที่สูง ในตําแหนงหัวหนางาน หัวหนาฝาย 41 คน
จากพนักงานทั้งหมด 624 คน (ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีกรอบ
อัตราตําแหนงบริหารจัดการจํานวน 53 อัตรา) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูง
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    

ตัวชี้วัดที่  5 
WU2-3-4 รอยละของหนวยงาน   
ที่มีผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามแผน

>หรือ = รอยละ 80 13
งาน/

โครงการ

86.67
รวม 13 โครงการ จากแผนงาน/โครงการรวม 15 โครงการ
1. จํานวนงาน/โครงการท่ีดําเนินงานไดบรรลุผลตาม
   เปาหมาย จํานวน 8 โครงการ 
2. จํานวนงาน/โครงการสนองตามภารกิจยุทธศาสตรหรือ
    นโยบายเรงดวนของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยสูองคกรสมรรถนะสูง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร   

ตัวที่วัดที่ 1
WU5-2,3-3 รอยละของบุคลากรที่มี
คาเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ 
happinometer ตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป 

>หรือ =รอยละ 75 32
 

9.7
รวมจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจทั �งหมด 460 ราย
ตอบสมบรูณ์ 328 ราย ไม่สมบรูณ์ 132 ราย
(สํารวจข้อมลูระหวา่งวันที� 6 ก.พ. - 31 มี.ค. 
2561)

 ตัวชี้วัดที่ 2 
.................................................................
.......................................................

............. ............ ............
 

ตัวชี้วัดที่ 3  
.................................................................
.......................................................

............. ............ .............

15

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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• ตัวชี้วัด 
      1. กระบวนการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแลวเสร็จภายในเวลา 4-6 เดือน 
สรุปผลการดําเนินงาน
1. จํานวนผูที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 30 ราย  พิจารณาประเมินแลวเสร็จ จํานวน 27 ราย  
2. ปรับปรุงกระบวนการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการใหมคีวามรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
        ผลงานทางวิชาการ ใหเปนเปนไปตามปฏิทิน
3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองคุณสมบัติผลงานทางวิชาการ และแตงต้ังผูตรวจสอบคัดลอกผลงาน
        ทางวิชาการ (Plagiarism)
4.      คณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการมอบหมายใหผูประสานงาน ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

         (รอยละความสําเร็จ 90)

• ตัวชี้วัด 
      1. กระบวนการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแลวเสร็จภายในเวลา 4-6 เดือน 
สรุปผลการดําเนินงาน
1. จํานวนผูที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 30 ราย  พิจารณาประเมินแลวเสร็จ จํานวน 27 ราย  
2. ปรับปรุงกระบวนการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการใหมคีวามรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
        ผลงานทางวิชาการ ใหเปนเปนไปตามปฏิทิน
3. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองคุณสมบัติผลงานทางวิชาการ และแตงต้ังผูตรวจสอบคัดลอกผลงาน
        ทางวิชาการ (Plagiarism)
4.      คณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการมอบหมายใหผูประสานงาน ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

         (รอยละความสําเร็จ 90)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

17

• ตัวชี้วัด 

      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100

สรุปผลการดําเนินงาน

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการกําหนดวัน เวลาทํางานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561

3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2561

4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนพิเศษและสิทธิประโยชนเกื้อกูล                      
สําหรับหนวยวิสาหกิจและหลักสูตรนานาชาติ

• ตัวชี้วัด 

      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100

สรุปผลการดําเนินงาน

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางผูเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการกําหนดวัน เวลาทํางานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561

3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. 2561

4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนพิเศษและสิทธิประโยชนเกื้อกูล                      
สําหรับหนวยวิสาหกิจและหลักสูตรนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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17/07/61

10

• ตัวชี้วัด 

      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100
สรุปผลการดําเนินงาน
5.      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑขยายเวลาการลาศึกษาตอ และการยุติการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2561
6.      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง สวัสดิการและเงินชวยเหลือคาเครื่องแบบสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
7.      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษดานภาษาอังกฤษใหแกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
        พ.ศ. 2560
8.     ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2560 
9.     ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สาขาขาดแคลนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

• ตัวชี้วัด 

      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100
สรุปผลการดําเนินงาน
5.      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑขยายเวลาการลาศึกษาตอ และการยุติการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2561
6.      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง สวัสดิการและเงินชวยเหลือคาเครื่องแบบสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
7.      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษดานภาษาอังกฤษใหแกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
        พ.ศ. 2560
8.     ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2560 
9.     ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สาขาขาดแคลนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

19

• ตัวชี้วัด 

      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100
สรุปผลการดําเนินงาน
10.   ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวน คาธรรมเนียมการศึกษา 
       สําหรับพนักงานสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
11.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนทดแทนสําหรับผูที่กําลังศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
12.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการชดใชทุนคืนแตสวนราชการหรือหนวยงานองรัฐตนสังกัด  เพ่ือบรรจุ
      บุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความตองการของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
13.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
14.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการแตงต้ัง และอัตราเงินสมนาคุณท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561 
      (ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว อยูระหวางเสนอลงนามในประกาศ)

 

• ตัวชี้วัด 

      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100
สรุปผลการดําเนินงาน
10.   ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ยกเวน คาธรรมเนียมการศึกษา 
       สําหรับพนักงานสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
11.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง ทุนทดแทนสําหรับผูที่กําลังศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
12.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการชดใชทุนคืนแตสวนราชการหรือหนวยงานองรัฐตนสังกัด  เพ่ือบรรจุ
      บุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความตองการของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
13.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
14.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการแตงต้ัง และอัตราเงินสมนาคุณท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561 
      (ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว อยูระหวางเสนอลงนามในประกาศ)

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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11

• ตัวชี้วัด 
      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100
ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่อยูระหวางเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
15. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางพนักงานวิชาการปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......
16. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางอาจารยวุฒิคุณปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .......
17. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
     การจางและการสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ พ.ศ. ........
18. อื่นๆ ไดแก การกําหนดคาตอบแทนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 
         

 (รอยละความสําเร็จ 90 )

• ตัวชี้วัด 
      2. มีการออกระเบียบและประกาศการบริหารงานบุคคลท่ีจําเปนไดเปนผลสําเร็จ รอยละ 100
ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่อยูระหวางเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
15. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางพนักงานวิชาการปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ......
16. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจางอาจารยวุฒิคุณปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .......
17. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
     การจางและการสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงานตําแหนงวิชาการ พ.ศ. ........
18. อื่นๆ ไดแก การกําหนดคาตอบแทนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 
         

 (รอยละความสําเร็จ 90 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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• ตัวชี้วัด 

      3. ผลดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลบรรลุเปาหมาย                               

         อยางมีประสิทธิภาพ  รอยละ 100 
สรุปผลการดําเนินงาน
สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานครบทุกดาน และภาพรวมผลงานบรรลุตามเปาหมาย

หรือแผนการดําเนินงาน

 (รอยละความสําเร็จ 100 )

• ตัวชี้วัด 

      3. ผลดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลบรรลุเปาหมาย                               

         อยางมีประสิทธิภาพ  รอยละ 100 
สรุปผลการดําเนินงาน
สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานครบทุกดาน และภาพรวมผลงานบรรลุตามเปาหมาย

หรือแผนการดําเนินงาน

 (รอยละความสําเร็จ 100 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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• ตัวชี้วัด 

      4. ผลการทบทวนและจัดทํา KPI ของบุคลากรทุกหนวยงานและทุกระดับ

         ที่แลวเสร็จ  รอยละ 100 
สรุปผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งตัวช้ีวัด (KPI) การประเมินผลสําเร็จของพนักงานสวนบคุคล และผลสําเร็จของหนวยงาน  และกําหนดเปน
ประกาศใชเปนแนวปฏิบตัิ ตามประกาศมหาวทิยาลัยวลยัลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธกีารประเมนิผลการปฏบิัติงาน พ.ศ. 2561

 (รอยละความสําเร็จ 100)

• ตัวชี้วัด 

      4. ผลการทบทวนและจัดทํา KPI ของบุคลากรทุกหนวยงานและทุกระดับ

         ที่แลวเสร็จ  รอยละ 100 
สรุปผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งตัวช้ีวัด (KPI) การประเมินผลสําเร็จของพนักงานสวนบคุคล และผลสําเร็จของหนวยงาน  และกําหนดเปน
ประกาศใชเปนแนวปฏิบตัิ ตามประกาศมหาวทิยาลัยวลยัลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธกีารประเมนิผลการปฏบิัติงาน พ.ศ. 2561

 (รอยละความสําเร็จ 100)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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• ตัวชี้วัด 

      5. มีหลักสูตรอบรมอาจารยใหมดานการเปนครูสอนที่ดี  รอยละ 100
สรุปผลการดําเนินงาน
สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร รับผิดชอบเฉพาะหลักสูตรการปฐมนิเทศ จรรยาบรรณอาจารย ความกาวหนาในอาชีพ

สําหรับหลักสูตรอบรมอาจารยใหมดานการเปนครูสอนที่ดี ตามหลักสูตรอื่นๆ น้ัน อยูในความรับผิดชอบของศูนยนวัตกรรม                     
การเรียนและการสอน  โดยสวนทรัพยากรมนุษยฯ เปนผูสนับสนุนขอมูฃ

 (รอยละความสําเร็จ  80 )

• ตัวชี้วัด 

      5. มีหลักสูตรอบรมอาจารยใหมดานการเปนครูสอนที่ดี  รอยละ 100
สรุปผลการดําเนินงาน
สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร รับผิดชอบเฉพาะหลักสูตรการปฐมนิเทศ จรรยาบรรณอาจารย ความกาวหนาในอาชีพ

สําหรับหลักสูตรอบรมอาจารยใหมดานการเปนครูสอนที่ดี ตามหลักสูตรอื่นๆ น้ัน อยูในความรับผิดชอบของศูนยนวัตกรรม                     
การเรียนและการสอน  โดยสวนทรัพยากรมนุษยฯ เปนผูสนับสนุนขอมูฃ

 (รอยละความสําเร็จ  80 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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