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รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  3/2564 
วันพุธที่  10  มีนาคม  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุม (Meeting Room) ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 

อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
...................................... 

 
รายนามผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (อธิการบดี)       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)     
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ    
    พัฒนาการเรียนการสอน) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน    
   ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา) . 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
8. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์  (ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที)่   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
11. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 
     สื่อสารองค์กร) 
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)  
15. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ)     
16. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
20. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)   
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
22. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
24. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย (คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
25. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
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26. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
27. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
28. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
32. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
34. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
35. นายอนันต์เดช  ศรีราพร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
39. รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)    
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
41. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (ผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
44. นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   
45. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา  (รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
46. นางสาวใบบุญ  ทองชูด า  (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ 
     แทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ) 
47. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
48. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
49. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)  
50. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
51. นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
52. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
53. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
54. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
55. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)   
56. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
57. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
58. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
59. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
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รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)   ติดภารกิจอ่ืน 
2. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)    ติดภารกิจอ่ืน 
4. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ ์ (หัวหน้าส่วนนิติการ)      ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร  ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล 
   ศูนย์การแพทย์ฯ) 
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี 6.3  การจัดท าข้อมูลและตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

สรุปเรื่อง         ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดตัวชี้วัด 
คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (85 คะแนนขึ้นไป) 
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินผ่าน “ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมฯ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การ
ด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
                       1. ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  มีตัวชี้วัด 5 ตัว  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ  (4) การ
ใช้ทรัพย์สินราชการ และ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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                       2. การรับ รู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  มีตัวชี้วัด 3 ตัว  ได้แก่ (1) คุณภาพการด าเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ (3) การ
ปรับปรุงระบบการท างาน 
                       3. การตรวจการเปิ ด เผยข้อมู ลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  มีตัวชี้วัด 2 ตัว ได้แก่ (1) การเปิดเผยข้อมูล และ (2) การป้องกันการทุจริต 

         ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็น
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  จึ ง ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ให้ ก า ร ส นั บ ส นุ น  ดั ง นี้  
                       1. ขอให้บุคลากรที่มีอายุงานงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะจัดส่ง QR 
code ให้ภายหลัง 

2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลดังกล่าว   
เข้าร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 
เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะจัดส่ง QR code ให้ภายหลัง 

3. ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยจัดท า
ข้อมูล (URL) ในส่วนที่เก่ียวข้องตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และน าส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 2564  เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนน าส่งข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานก่อนน าส่งข้อมูล โดยสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อมูลได้ที่ https://ita.wu.ac.th ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) โดยจัดท าข้อมูล (URL) ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และน าส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 
2564  เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่งข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูล
ดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนน าส่งข้อมูล โดยสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อมูลได้ที่ 
https://ita.wu.ac.th ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
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