
 

คณะคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com และ nuntana6694@gmail.com   
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  098-275-9493, นางสาวศรีวชิชญาน์  บริสุทธิธ์รรม  082-232-9595 

นางอมรรัตน์ อมรนาถ 084-568-2171 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล 
กิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผล 
กิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส”  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

--------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
             การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ 
ทั่วประเทศต้องดำเนินการ เพ่ือจะสามารถยกระดับค่า CPI ของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมุ่งหวังให้
หน่วยงานได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล มีการ
ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ มุ่งดำเนินงานสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีเป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และตัวชี้วัด ร้อยละของ
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2565 ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ร่วมกัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาปลอดคอร์รัปชั่น ต้านทุจริต” 
โดยการเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
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เหมาะสม บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป้าหมายภาพรวมมหาวิทยาลัย คือ 
ร้อยละ 95 
 
2. วัตถุประสงค ์
              2.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
              2.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
              ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน  
 
4. รูปแบบการจัดโครงการ 

ชี้แจงความสำคัญของการยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รับฟัง “การพัฒนาองค์กรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  พึงปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร 

ชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย 
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ITA 

 
5. วัน เวลา และสถานที่ 
             วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 
317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  และประธาน
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              7.1 บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราม
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
              7.2 บุคลากรทุกภาคส่วนมีแนวทางและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  

7.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ป ระจำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 256 5  ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีคะแนนร้อยละ 95 
 
8. การประเมินผล 
              8.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัด
กิจกรรมในภาพรวม (ร้อยละ 80)          
              8.2 บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 90) 
              8.3 การประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ 80) 
 8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ป ระจำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2564  ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
อยู่ในระดับ “A” และ “ผ่าน”  หรือ ร้อยละ 95 
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กำหนดการ 
กิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส”  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัน/เวลา หัวข้อ วิทยากร/ผู้ดำเนินการ 
13.00-13.30 น. ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง  
13.30-13.45 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  
13.45-14.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจง

ความสำคัญของกิจกรรมยกระดับ 
การดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

14.30-15.30 น. ซ้อมความเข้าใจเรื่อง “การพัฒนาองค์กร
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  

15.30-16.00 น. ชี้แจงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
- นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล  นักวิชาการ
ศึกษาชำนาญการ 
 

16.00-16.15 น. ตอบข้อซักถาม  
16.15-16.30 น. ถ่ายภาพรวมกันและปิดกิจกรรม  
 

 หมายเหตุ. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สรุปสาระสำคัญ 
กิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส”  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

.................................................... 
 กิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
มีผู้ เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา จำนวน 40 คน ภายในกิจกรรม
ประกอบด้วย 

เวลา 13.45 – 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจงความสำคัญของกิจกรรมยกระดับการดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เวลา 14.30 - 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พึง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ” 

เวลา 15.30 – 16.00 น. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย   
และ นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ชี้แจงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 
 

1. ประมวลภาพกิจกรรม 
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ตอ่) 
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ประมวลภาพกิจกรรม (ตอ่) 
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รายชื่อผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5”  
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.๓0 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร ๓๑๗) ชั้น ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผู้บริหาร  
1 รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2 ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3 ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิน่ 

4 ผศ.ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5 อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 

คณะครุศาสตร ์
6 ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดี 
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี คคศ. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี 
9 นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คมส. 

คณะวิทยาการจัดการ 
10 อาจารย์ประพันธ์  แสงทองดี คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นางวิรินดา  มีบำรุง หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
12 นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีไทย นักวิชาการศึกษา 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ 

เอ่ียมสะอาด 
รองคณบดี 

14 นางสาววริศรา แน่นอุดร นักวิชาการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

15 นางทิวาพร ส่งแสง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สคบ. 
16 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ลำไยหวาน โสตทัศนศึกษา 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 อาจารย์กัลยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการ 
18 นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
19 นายอำนาจ  แก้วภูผา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
20 นายเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 



 
๑๑ 

 
21 นางสาวมันนียา หามาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
22 นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
23 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการ 
24 นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
25 ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

สำนักงานอธิการบดี 
26 นางลักขณา  เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 กองกลาง  
27 นางสันทนา แสงสว่าง หัวหน้างานพัสดุ 
28 นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
29 นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ นิติกร 
30 นางสาววราภรณ์ นุชภู ่ นักวิชาการพัสดุ 
31 นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม นักวิชาการพัสดุ 
32 นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์ บุคลากร 
33 นายสำเริง ภาคธรรม นักโสตทัศนศึกษา 
34 นางสาวสมฤดี สุขเภรี นักประชาสัมพันธ์ 

 กองนโยบายและแผน  
35 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
36 นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
37 นางสาวณัฐฐา ภูมิดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 กองบริการการศึกษา  
38 นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 
39 นางสาวสมจิตร์ สอนดา นักวิชาการศึกษา 

 กองพัฒนานักศึกษา  
40 นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข นักวิชาการศึกษา 

 
 
 

 
 

 


