
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงานมาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุงพฒันา ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

เสนอ  
คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
 จัดท าโดย หน่วยตรวจสอบภายใน 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และมาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
    ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่เข้ารับการประเมิน โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนดให้ประเมินผลจาก (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)  
  โดยผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 83 
มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 87.56 มีมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับ 
AA) จ านวน 5 มหาวิทยาลัย และไดค้ะแนนตั้งแต่ 85.00 - 94.99 (ระดับ A) จ านวน 55 มหาวิทยาลัย ส าหรับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คะแนนประเมิน 91.56 คะแนน อยู่ในระดับ A  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นมา โดยพบว่าผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหาวิทยาลัยได้รับผลการ
ประเมินในระดับที่เพ่ิมข้ึนตามล าดับ  
 

 
 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินในส่วนของ IIT, EIT และ OIT จ านวน 10 
ตัวชี้วัด หน่วยงานจะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านการประเมินฯ  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มหาวิทยาลัยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินจ านวน 7 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในมิติของ IIT และ OIT และ



สะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักอย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง  

ส่วนตัวชี้วัดอีก 3 ตัวในมิติ EIT เป็นการวัดความรับรู้ทางจิตพิสัยของบุคคลภายนอก ซึ่ง
ผู้ตอบแบบรับรู้อาจรับทราบหรือร็ข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มหาวิทยาลัยดั้บคะแนน
ประเมินในส่วนนี้ไม่ถึงร้อยละ 85 ตามเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ประเมินได้มีค 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
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก   

     ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ให้
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

จากข้อสังเกตของผู้ประเมินข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานตามข้อสังเกตดังกล่าว โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่รับผิดสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบ แลการ
รับรู้ต่อการด าเนินงานตามกรอบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ให้แก่ทั้งบุคลากรและนักศึกษา 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักค่านิยมของมหาวิทยาลัยที่เป็นเป็นองค์การธรรมรัฐ และสอดคล้องกับนโยบายเจตนา
สุจริตของอธิการบดี 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมและแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใส ดังนี้         



4  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และมาตรการส่งเสริมและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย (ต่ ากว่า 85 คะแนน) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 คุณภาพการด าเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเวลาแล้ว

เสร็จ 
E1 เ จ้ าหน้ าที่ ข อ งหน่ ว ย ง านที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

78.05 จั ด ท า ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ส า คั ญ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 
และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ อาท ิจุดให้บริการ เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ  30 เมษายน 2564 

E2 เ จ้ าหน้ าที่ ข อ งหน่ ว ย ง านที่ ท่ า น ติ ด ต่ อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

79.40 อธิการบดีได้ก าหนดนโยบายในการให้หัวหน้า
หน่วยงานก ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการให้บริการที่หน่วยงานก าหนด โดยไม่
เ ลื อกปฏิบั ติ และ ให้ปฏิ บั ติ จน เป็ นปกติ นิ สั ย 
ประจ าตน  

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

30 เมษายน 2564 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด 

81.07 1. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้บริการในมหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน  
2. ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้เป็นแนว
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ส าคัญของแต่ละ
หน่วยงานไว้เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และช่องทางอ่ืน ๆ 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

30 เมษายน 2564 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเวลาแล้ว

เสร็จ 
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

80.02 อธิการบดีก าหนดนโยบายและเน้นย้ าให้ผู้บริหาร
ของหน่วยงานต้องถ่ายทอดและก าชับให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

30 เมษายน 2564 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเวลาแล้ว

เสร็จ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

80.48 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบ
การน าเสนอที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ อ่าน และ
เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ในรูปแบบต่าง 
ๆ ทั้งเว็บเพจ Facebook, Twitter, Instagram และ 
Youtube  เป็นต้น 
 

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย
กิจการต่างประเทศและ
พัฒนาการเรียนการ
สอน  
ส่วนสื่อสารองค์กร และ
หน่วยงานให้บริการ 

30 เมษายน 2564 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

78.91 30 เมษายน 2564 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม  เมื่ อมี ข้ อกั ง วลสงสั ย เกี่ ย วกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

80.32 ก าหนดให้มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการของแต่ละ
หน่วยงาน หรือผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 
และ Facebook ของหน่วยงานต่าง ๆ  

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 

30 เมษายน 2564 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเวลาแล้ว

เสร็จ 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ าที่ ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

82.84 มหาวิทยาลัยได้จัดท าช่องทางร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์
หลักของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้ส่วนนิติการเป็น
ผู้ดูแลระบบ พร้อมทั้งมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทาง
ปกครอง พ.ศ. 2562 และแสดงผลสถิติการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้ทุกคนทราบทั่วกัน   

ส่วนนิติการ 30 เมษายน 2564 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเวลาแล้ว

เสร็จ 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

78.74 1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท า
เว็บไซต์หน่วยงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้ผู้ที่มาติดตามได้รับความสะดวก และเป็นการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ  
2. ก าหนดให้นโยบายให้ทุกหน่วยงาน ต้องท าการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางาน   

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 
  

30 เมษายน 2564 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

78.48 30 เมษายน 2564 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเวลาแล้ว

เสร็จ 
E14 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

78.02 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง  เช่น  การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น
ของประชาชน การจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็น การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การพัฒนาและด าเนินงานของหลักสูตรต่างๆ  และ
การจัดให้มีคณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้แทนสภาวิชาชีพ 
เป็นต้น     

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 

30 เมษายน 2564 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

81.02 1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่ให้บริการต้องปรับปรุง
การด าเนินงานของตนเองตามผลประเมินความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ   
2. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่ให้บริการมีช่องทางใน
การให้ผู้ รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น 
ค าติชม หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มีการรับรู้ข้อมูล
อย่างหลากหลาย รวมถึงการน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

หน่วยงานให้บริการทุก
หน่วยงาน 
 

30 เมษายน 2564 

 


