
 
 
 

รายงาน 
 ผลการด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

 
 

เสนอ  
คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
 

จัดท าโดย หน่วยตรวจสอบภายใน 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 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 และได้คะแนนตั้งแต่ 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 มหาวิทยาลัยได้รับผล
การประเมินในระดับที่เพ่ิมข้ึนตามล 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 าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

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 
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รายงานการดําเนินตามมาตรการส่งเสริมและแนวทางการปรบัปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย ( ต่ํากว่า 85 คะแนน) 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการ

ปรับปรุง 
ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้  มากน้อย
เพียงใด 
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

78.05 จัดทําขั้นตอนการให้บริการที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์
หน่วยงาน และผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ 
จุดให้บริการ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ ขั้นตอนการให้บริการใน
กิจกรรมที่สําคัญไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อภารกิจกับมหาวิทยาลัยได้ทราบถึง
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานที่ประสงค์
ติดต่อด้วย เช่น  
- กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของงานวิจัย  
- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนการเงินและ
บัญชี 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานสว่นพัสดุ   
- แนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการ   
- แนวทางการให้บริการวิชาการรับใช้สังคมของ
ศูนย์บริการวิชาการ 
- แนวทางการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นต้น 

ห น่ ว ย ง า น ที่
ให้บริการ   

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 

79.40 อธิการบดีได้กําหนดนโยบายในการให้
หั ว ห น้ าห น่ ว ย งาน กํ า กั บ ดู แ ล ใ ห้

มหาวิทยาลัยได้กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมที่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ตามลําดับ

ทุ กห น่ วยงานของ
มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ให้บริการที่หน่วยงานกําหนด โดยไม่
เลือกปฏิบัติและให้ปฏิบัติจนเป็นปกติ
นิสัยประจําตน  

ก่อนหลัง นอกจากนี้ ยังมีระบบสารสนเทศที่อํานวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการตามระบบก่อนหลังเช่นกัน  
และในปีนี้มหาวิทยาลัยไม่พบข้อร้องเรียนด้านการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติ ด ต่ อ  ให้ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

81.07 1. กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินงานของหน่วยงานให้บริการใน
มหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน  
2. กําหนดคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้
เป็นแนวปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
สําคัญของแต่ละหน่วยงานไว้เป็นการ
เฉพาะ พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
และช่องทางอื่นๆ 

มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อให้ผู้รับบริการ สามารถทักท้วง หรือตรวจสอบได้ 
เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการรับสมัครงาน 
และระบบการรับนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกิดจาก
การดําเนินงานจะถุกเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วไป 

ทุ กห น่ วยงานของ
มหาวิทยาลัย 

E5 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  มีการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

80.02 อธิการบดีกําหนดนโยบายและเน้นย้ําให้
ผู้บริหารของหน่วยงานต้องกําชับให้
บุคลากรปฏิบั ติหน้าที่  โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มรภารกิจหลักจํานวน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 1) ด้านการจัดการศึกษา  
2) ด้านการวิจัย 
3) ด้านการบริการวิชาการ 
4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
5) ด้านการรักษาพยาบาล 

ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ที่
ให้บริการ 
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

       สําหรับการดําเนินงานตามภารกิจนั้น มหาวิทยาลัย
ได้เน้นย้ําให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานที่คํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสําคัญ ดังนี้  
1) ด้านการจัดการศึกษา ทุกสํานักวิชาต้องจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบต่อความต้องการของผู้เรียน และ
ตลาดงานเป็นสําคัญ โดยในการพัฒนาหลักสูตรหรือ
รายวิชาที่ใช้สอน ต้องมีการประเมินหลักสูตรโดยทั้ง
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและสร้าง
รายวิชาที่ตอบต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาด
งานให้มากที่สุด 
2 ) ด้ าน ก าร วิจั ย  นั ก วิจั ย ขอ งมห า วิท ยาลั ย มี
โครงการวิจัยเชิงท้องถิ่นจํานวนมากที่ช่วยให้นําองค์
ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยไปใช้พัฒนาท้องถิ่น หรือ
แ ก้ ปั ญ ห าให้ กั บ ชุ มชน และท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การวิจัยยืดอายุเก็บรักษาผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยน้ํามันหอมระเหย การแก้ปัญหา
โรคพืชด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นต้น 
3) ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดให้มี
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบริการวิชาการที่ช่วยแก้ปัญหาของชุมชน
และเพื่อความกินดีอยู่ดีมากขึ้น อาทิ โครงการธนาคาร
ปูม้าที่ส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธุ์ปูม้าและปล่อย
กลับคืนทะเลทําให้ชาวประมงชายฝั่งสามารถจับปูม้า
ขายได้มากขึ้น หรือโครงการคววบคุมการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออกที่ช่วยลดผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออก
ได้อย่างมีนัยสําคัญ 
4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาศรมวลัย
ลักษณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ดําเนินภารกิจ
ในการทํานุงบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่าวมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะการดําเนินงานตามประเพณีนิยม
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือกับกรม
ศิลปากร ที่ทําการศึกษาและบูรณะโบราณสถานตุม
ปัง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
5) ด้านการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ที่ได้ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน
ทั่วไป โดยใน 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) มีผู้มาใช้บริการ
มากกว่า 22,500 คน 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

80.48 กําหนดให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน มีรูปแบบการนําเสนอที่ง่ายต่อ
การเข้าใจของผู้อ่าน และเผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเว็บ
เพจ Facebook, Twitter, Instagram และ 
Youtube  เป็นต้น 
 

 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลักที่
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย 
1. จัดกลุ่มการนําเสนอข้อมูลในแต่ละปีให้
เป็นระบบมากขึ้น 
2. เพิ่มเมนูเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
ง่ายต่อการเข้าถึง 
3. นําเสนอข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบแบน
เนอร์บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจ 

รอ งอ ธิก ารบ ดี ฝ่ าย
กิจการต่างประเทศ
แ ล ะ ส่ ว น สื่ อ ส า ร
องค์กรและหน่วยงาน
ให้บริการ 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่ สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

78.91

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

80.32 กําหนดให้มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย ว กับ การ ดํ า เนิ น งาน /การ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน หรือผ่าน
เว็บ ไซ ต์ห ลั ก ข อ งมห า วิท ย าลั ย  และ 
Facebook ของหน่วยงานต่าง ๆ  

มหาวิท ยาลั ยมี ช่ อ งท างให้ ห น่ วยงาน
ภายนอกสามารถติดต่อ เพื่อขอคําชี้แจงและ
มีผู้ตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดําเนินงานได้อย่างชัดเจนและทันเวลา
ไ ว้ บ น สื่ อ อ อ น ไล น์  เ ช่ น  Facebook, 
Twitter, Instagram  เป็นต้น 

หน่วยงานให้บริการ
ทุกหน่วยงาน 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้
ผู้ ม า ติ ด ต่อ ร้ อ งเรี ยนการทุ จ ริ ต ขอ ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

82.84 มหาวิทยาลัยได้จัดทําช่องทางร้องเรียนไว้
บนเว็บ ไซ ต์หลักของมหาวิทยาลัยโดย
กําหนดให้ส่วนนิ ติการเป็นผู้ ดูแลระบบ 
พร้อมทั้งมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ในรอบปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย
ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย 

ส่วนนิติการ
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทาง
ปกครอง พ.ศ. 2562 และแสดงผลสถิติการ
รับเรื่องร้องเรียนให้ทุกคนทราบทั่วกัน   

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

78.74  1. มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหน่วยงาน
จัดทําเว็บไซต์หน่วยงานเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่มาติดตามได้รับ
ความสะดวก  และเป็นการรับรู้ ข้ อมู ล
ข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ  
 2. กําหนดให้นโยบายให้ทุกหน่วยงาน ต้อง
ทํ า ก า รป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริการ เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางาน   

มหาวิทยาลัยได้เน้นการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้วิธี
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ และถือว่าเป็น
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 
โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้มากถึง 2,473 คน 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นจํานวนมากที่สุด และในปี
การศึกษา 2564 ขณะที่รายงาน การรับ
นักศึกษารอบ TCAS1 มหาวิทยาลัยสามารถ
รั บ นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ ไ ด้  1 ,7 5 1  คน  ทั้ ง นี้
ความสําเร็จเหล่านี้ เกิดจากการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

หน่วยงานให้บริการ
ทุกหน่วยงาน 
 

E12 ห น่ วย งานที่ ท่ าน ติ ด ต่ อ  มี ก าร
ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร
ดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

78.48
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
การให้บริการ โดยนําผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.02 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอก  เข้ ามามี ส่ วนร่วม ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
เช่น  การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของ
ประชาชน  การจัด กิจกรรมเสวนาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความเห็น การสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนาและ
ดําเนินงานของหลักสูตรต่าง ๆ  และการจัด
ให้ มี คณ ะกรรมการ จัดทํ าและพัฒ นา
หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ
ผู้แทนสภาวิชาชีพ เป็นต้น     
 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ให้บริการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน  เช่น 
1)  การจัดกิจกรรมสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ 
ได้แก่ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ 
ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เป็นแหล่ง
ฝึกทั้ งภายในประเทศ  และต่างประเทศ 
กิจกรรมประชุมวิชาการ ร่วมกับเครือข่าย
วิชาชีพ และการสร้างการร่วมเป็นสมาชิกกับ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรูปของ ศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทย (ศ.ค.ภ.ท.) 
2) การจัดกิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ
ได้แก่ จัดระดมความคิดเห็นของโครงการ
ธนาคารปูม้าก่อนการดําเนินงาน แต่ละครั้ง

หน่วยงานให้บริการ
ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
E15 ห น่ วย งานที่ ท่ าน ติ ด ต่ อ  มี ก าร
ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

81.02 1. กําหนดให้ทุกหน่วยงานที่ให้บริการต้อง
ปรับปรุงการดําเนินงานของตนเองตามผล
ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ   
2. กําหนดให้ทุกหน่วยงานที่ ให้บริการมี
ช่องทางในการให้ผู้รับบริการสามารถแสดง
ความคิดเห็น คําติชม หรือข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้มีการรับรู้ข้อมูลอย่างหลากหลาย  
รวมถึงการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

จะมีผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้าร่วม เช่น 
ชาวประมง ผู้ประกอบการแพปู ตัวแทนจาก
กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง NGO รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น    
3) การจัดกิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้แก่ จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการร่วม
เสนอความคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกัน และการติดตามผล โดยศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจร่วมกับ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ OTOP ได้
ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ รวมมทั้ง ศูนย์
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา 
(WEDA) จัด กิจกรรม เสวนา  Fun Failed 
Facts และแลกเปลี่ยนความเห็นด้านปัญหา
จากการบ่มเพาะและวิธีการแก้ไขปัญหา  
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกหน่วยงานได้ 



12 
 

ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลเุปา้หมาย คะแนน มาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ โดย
นําผลการประเมินจะนํามาใช้วิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาและป รับปรุ งการให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น 

 
 


