
รายงานการประชุม 
ที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ครั้งที่  4/2564 
วันพุธที่  7  เมษายน  2564   เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุม (Meeting Room) ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา 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)/รักษาการแทนคณบดีส านักวิชา 
    แพทยศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย (รองคณบดีส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/แทนคณบดีส านักวิชา 
     รัฐศาสตร์ฯ)  
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์  ทิพย์ศรีนิมิต  (คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์)  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช  (คณบดีส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์  (คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   
23. อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  (คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์)  
24. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)     
25. ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร (คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 



26. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว (คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ) 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูดล  บางรักษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
29. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์  (ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล) 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 
31. อาจารย์ ดร.นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา) 
32. อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน) 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  (ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ)  
35. รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ชาญชัยชูจิต (ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ)    
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ)    
37. นางสาวศิรภัสสร บุญผาสขุ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/แทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่รวี  จิตภักดี  (ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์) 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  (รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม) 
40. นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  (รักษาแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)   
41. นางปารมี  รุ่งนิรันดรกุล  (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ/แทนผู้อ านวยการ 
     ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม) 
42. นางสาวใบบุญ  ทองชูด า  (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม/ 
     แทนหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ) 
43. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์  (หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี) 
44. นายปิยวัชน์  คงอินทร์ (หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา) 
45. นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์  (หัวหน้าส่วนนิติการ)        
46. นายพิพัฒน์พันธุ์  สุวรรณอักษร  (หัวหน้าส่วนพัสดุ) 
47. นางลภัสธยาน์  นาคนรเศรษฐ์  (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ   
     และองค์กร/แทนส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ) 
48. นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง)      
49. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์  (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
50. ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย (หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว)   
51. นางปรีดา  โชติช่วง  (ผู้ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน)   
52. นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  (ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการของเสีย)   
53. นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ (หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย)        
54. นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์  (รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ) 
55. นางโสภิดา  พัฒน์ทอง (รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอ านวยการและสารบรรณ)  เลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชูฤทธิ์   (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม)    ติดภารกิจอ่ืน 
2. ดร.มงคล  ธีระนานนท์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)      ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสมพร  ศิลป์สุวรรณ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)     ติดภารกิจอ่ืน 



4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จเรประพาฬ (คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์)    ติดภารกิจอ่ืน 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มาแทน (รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   ติดภารกิจอ่ืน 
    และอุตสาหกรรมอาหาร)  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรุักษ์  ถุงทอง (ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ติดภารกิจอ่ืน 
7. นางสาวจิตตนา  หนูณะ (หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)      ติดภารกิจอ่ืน 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลุกา เอมเอก (อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย) 
2. นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์ (หัวหน้างานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง)  
3. นายประสิทธิชัย  บุญส่ง (วิศวกร  ส่วนอาคารสถานที่/หัวหน้าผู้ควบคุมงานตกแต่งภายในโรงพยาบาล 
   ศูนย์การแพทย์ฯ) 
4. นางสุภาวดี สารพงษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) 
5. นางสาวอุไรวรรณ  เหมทานนท์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน) 
6. นางเกศิณี  พรหมชาติ (หัวหน้างานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
7. นางวันวิสา  ชุตธิรพงษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
8. นายอัครวิทย์  ดอกกฐิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
9. นางอัญธิษา  ตรึกตรอง (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
10. นางสาวปริมประภา  เขมะกะ (พนักงานธุรการ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ) 
 
วาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.5   การส่งข้อมูลตอบแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  

      Transparency Assessment : OIT)   
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมบริหารครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แจ้งให้ทุก
หน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยจัดท าข้อมูล(URL) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีตัวชี้วัดย่อย 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน (ข้อมูลรวมจ านวน 33 ข้อมูล) และตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต  มีตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ข้อมูลรวมจ านวน 10 ข้อมูล) ซึ่งได้ก าหนดให้น าส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 
2564  เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่งข้อมูลในระบบ ITAS ต่อไป และข้อมูลดังกล่าว 
ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนน าส่งข้อมูล นั้น  
  บัดนี้ ไกล้ถึงก าหนดส่งแล้ว ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการและจัดส่งผ่านระบบ DOMS ตาม
หนังสือเวียนเลขที่ อว 75 01 01 00/38/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564  ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
จัดส่งข้อมูลมาแล้ว 3 หน่วยงานได้แก่ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส่วนนิติการ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ  โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลตอบแบบรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency Assessment : OIT) ไปยังหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564  



วาระท่ี 5.2       การตอบแบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
สรุปเรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมบริหารครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แจ้งที่
ประชุมเรื่องการจัดท าข้อมูลและการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งจะมี
แบบสอบถามเพ่ือวัดการรับรู้ 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)  โดยมี
ตัวชี้วัด 5 ตัว  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ  (4) การใช้ทรัพย์สิน
ราชการ และ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีข้อค าถามทั้งสิ้น 30 ข้อ และชุดที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  มีตัวชี้วัด 3 ตัว  ได้แก่ (1) 
คุณภาพการด าเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ (3) การปรับปรุงระบบการท างาน โดยข้อค าถาม
ทั้งสิ้น 15 ข้อ ซึ่งด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564  นั้น 
  บัดนี้  ได้ถึงช่วงเวลาในการตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขอให้
บุคลากรทุกหน่วยงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานควร
ท าความเข้าใจในการตอบค าถาม  
 
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องส าคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานให้
ความรู้และท าความเข้าใจในการตอบค าถามกับพนักงานในหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานให้ความรู้และท าความเข้าใจในการตอบ
ค าถามกับพนักงานในหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 
 
วาระท่ี 7.2 การประกาศเจตจ านงและนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สรุปเรื่อง ตามที่ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2561 - 2580) ได้ก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (85 
คะแนนขึ้นไป) นั้น   

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นปีที่ 5  ซึ่งทางส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับประเมินได้แสดงถึงเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้
ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งประกาศนโยบายในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และเผยแพร่เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานต่อสาธารณชน  โดยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายทอดนโยบายของอธิการบดี สู่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยึดถือปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ให้บุคลากร



พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ 
เป็นองค์การธรรมรัฐ  ที่มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  รวม 6  ด้าน  ได้แก่   
1) ด้านความโปร่งใส  2) ด้านความพร้อมรับผิด  3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ด้าน
วัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร  5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 6) ด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน  อธิการบดีขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารร่วมกันถ่ายภาพเพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตแน่วแน่ว่าจะมุ่งม่ันใน
การบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน และได้ประกาศ
เจตจ านงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ต่อที่ประชุมบริหาร ดังนี้ “ข้าพเจ้า นายสมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ขอ
ประกาศเจตจ านงว่า  ข้าพเจ้าจะน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร  มาเป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิต  โดยมี ความขยัน  หม่ันเพียร  เข้มแข็ง  อดทน  ตั้งใจจริง  
ซื่อสัตย์  สุจริต หนักแน่น  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และพร้อมจะมุ่งม่ันในการบริหารงานบนฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ต่อสาธารณชน  พร้อมสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส   ตรวจสอบได้  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้   
 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ด าเนินงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยึดถือปฏิบัติทั้ง 6  ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส  2) ด้านความ
พร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร  
5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน   
 2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน  เคร่งครัดตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ 
 3. สร้างความตระหนักรู้  ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  รู้จักแบ่งแยกประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน  
รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ตระหนักถึงผลความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอรัปชั่นต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างย่ังยืน 
 4. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่อดทนต่อการกระท าทุจริตที่ก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม  อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริตคอรัปชั่น   
 5. ปลูกฝังจิตส านึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้ตระหนัก
ถึงผลร้ายและต่อต้านการกระท าทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 
 6. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นต้นแบบในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส และ
สุจริต  และจะปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  ปฏิบัติงานให้ส าเร็จทันการตาม
จุดมุ่งหมาย  ยึดม่ันในผลประโยชน์ของแผ่นดินและถูกต้องเป็นธรรม    
  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่ท้องถิ่น  สังคมและผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียว่า  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  และยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างย่ังยืน
ต่อไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นองค์การธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล” 
 



ที่ประชุมรับทราบ  อธิการบดีเน้นย้ าให้ผู้บริหารทุกคนปฏิบัติตามเจตจ านงและนโยบายฯ ดังกล่าว  
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