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รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 9/2563  เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 
 

รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  9/2563 
เมื่อวันพุธที่  14  ตุลาคม  2563   เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องโมคลาน  ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท 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 (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รักษาการแทน   
   ผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/นายกสโมสรวลัยลักษณ์)   
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา)   
7. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศักดิ์  สุขสอาด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)   
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกลู  สุขสุวรรณ์  (ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)     
10. นายจารุ  คัตตพันธ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง)      
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชยั เมตตาริกานนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/รักษาการแทน 
     หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา  เพ็ชรกิจ  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
13. อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา)   
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุัญญา  ด้วงอินทร์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน)   
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร (คณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)   
16. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  (คณบดีส านักวิชาการจัดการ) 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี  (คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์) 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ (คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)  
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง (คณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์) 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  (คณบดีส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ  สงประเสริฐ  (อาจารย์ประจ าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์/ 
     แทนคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
23. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน  ธีระรัตนสุนทร  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
25. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย  (คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์)  
26.  อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
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27. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 
28. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 
29. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
30. อาจารย์ ดร.จิตติมา  ศังขมณี  (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
33. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
35. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ  ระฆังทอง (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
36. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)   
37. นายอวยพร  เรืองศรี  (รองผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/แทนผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมฯ) 
38. นางสาวศรัญญา  ทองอยู่  (พนักงานธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ/แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)  
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
42. นางสาวจันทร์จิรา  ฟุ้งเฟ่ือง (พนักงานธุรการ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/แทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
43. อาจารย์สุธีระ  ทองขาว  (รักษาการแทนผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
44. นายอุทัย  แกล้วกล้า (รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม/รักษาการแทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรม 
     และสิ่งแวดล้อม) 
45. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
46. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
47. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช  (หัวหน้าส่วนนิติการ)  
48. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)  
49. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
50. นางสมพร  บุญเกียติเดชากุล  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) 
51. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
52. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
53. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
54. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)   
55. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)       
56. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
57. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ/             เลขานุการ 
     หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)             
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. พันต ารวจเอกประสิทธิ์  เผ่าชู (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประชาสังคม)   ติดภารกิจอ่ืน 
2. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)  ติดภารกิจอ่ืน 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) ติดภารกิจอ่ืน 
5. นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
2. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง  (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ)  
3. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
4. นางสาวจิรา  จอกทอง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
5. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ  (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
6. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง  (พนักงานธุรการ  ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

ประธานฯ เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี 6.3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ  2563 
สรุปเรื่อง         ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่เข้ารับการประเมิน โดยส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้ประเมินผล
จาก (1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)          
(2) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
และ (3) การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) นั้น 
  ผลจากการประเมินสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 83 มหาวิทยาลัย 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 87.56 มีมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับ AA) จ านวน 5 
มหาวิทยาลัย และคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 94.99 (ระดับ  A) จ านวน 55 มหาวิทยาลัย ส าหรับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 91.56 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีสรุปคะแนนในแต่ละ
ส่วน ดังนี้ 
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ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ดีขึ้นตามล าดับ กล่าวคือ ในปี 

ปีงบประมาณ 2560 ได้คะแนนร้อยละ 78.16  ปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนนร้อยละ 81.34  ปีงบประมาณ 
2562 ได้คะแนนร้อยละ 86.50 และปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนนร้อยละ 91.56 ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 25 จาก 
83 มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยได้รับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 151 
คน การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 731 คน) 

       ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินในส่วนของ IIT, EIT และ OIT จ านวน 
10 ตัวชี้วัด คะแนนผ่านก าหนดที่ 85 คะแนนขึ้นไป ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ประเมินจ านวน 7 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในมิติของ IIT และ OIT ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง  

ส่วนตัวชี้วัดอีก 3 ตัวในมิติ EIT เป็นการวัดความรับรู้ทางจิตพิสัยของบุคคลภายนอก ซึ่งการ
วัดความรู้สึก บางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยมีอยู่  ท าให้ผลคะแนนในส่วนนี้ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินที่ก าหนด โดยมีค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา ดังนี้   

1) คุณภาพการด าเนินงาน (83.01 คะแนน) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ   

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (82.80 คะแนน) ควรปรับปรุงการท าสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง   

3) การปรับปรุงระบบการท างาน (82.63 คะแนน) ควรมีการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ



5 
 

รายงานการประชุมที่ประชุมบริหาร  ครัง้ที่ 9/2563  เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 
 

ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก   

     ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ   
 
ข้อสังเกต อธิการบดีขอให้มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ในประเด็นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หัวหน้าหน่วยงานและพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องรับรู้และมีความเข้าใจถึงการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะใน
ประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2. ขอให้ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายในสรุปประเด็นการประเมินฯ ในแต่ละส่วนให้
ชัดเจน ว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง 
โดยเฉพาะประเด็นที่ได้คะแนนประเมินต่ า ทั้งนี้  เพ่ือให้ได้คะแนนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยในปีต่อไปสูงขึ้นกว่าเดิม  

 3. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยก ากับดูแล
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

 4. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท าความเข้าใจกับผู้รับเหมางานจ้างโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ถึงความโปร่งใสและมีคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนอ านวยการฯ         รักษาการแทนหัวหนาสวนอ านวยการและสารบรรณ  
                      ผจูดรายงานการประชุม                                     ผตูรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


