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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร     ประธาน 
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธาน 
3) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี    กรรมการ 
5) หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6) หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
7) หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
8) หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
9) หัวหน้าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 
10) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
11) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
12) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
13) ผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการ 
14) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
15) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการ 
16) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
17) อาจารย์ชะกาแก้ว   สุดสีชัง    กรรมการ 
18) อาจารย์สุภารัตน์   ชัยกิตติภรณ์    กรรมการ 
19) นายอ านาจ  แก้วภูผา    กรรมการ 
20) นายเกียรติศักดิ์     เจริญใจ    กรรมการ 
21) นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์    กรรมการ 
22) นายวรพันธ์  ระเริงฤทธิ์  กรรมการ 
23) นางสาววราภรณ์   นุชภู ่    กรรมการ 
24) นางสาวสมจิตร์ สอนดา    กรรมการ 
25) นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข    กรรมการ 
26) ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ    กรรมการ 
27) นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ    กรรมการ 
28) นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์   กรรมการ 
29) นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
30) นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
31) นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
32) นางสาวนันทนา     ศรีชัยมูล   กรรมการและเลขานุการ 
33) นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธิ์ธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34) นางอมรรัตน์   อมรนาถ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35) นางสาวศิริลักษณ์    สุคันธชาติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
36) นางสาวมันนียา  หามาลัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจและหน้าที่   
1. ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA-
Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. ด าเนินงานให้สอดคล้องตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. ติดตาม และประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งก าหนด
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 85 นั้น  

บัดนี้ การประเมินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินร้อยละ 
92.60 อยู่ในระดับ A “ผ่าน” 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 100 ผลการประเมิน  
(ร้อยละ) 

1) การเปิดเผยข้อมูล 100.00 

2) การป้องกันการทุจริต 100.00 
3) คุณภาพการด าเนินงาน 90.78 
4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.30 
5) การปรับปรุงการท างาน 89.62 
6) การปฏิบัติหน้าที่ 89.23 
7) การใช้อ านาจ 86.95 
8) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.32 
9) การใช้งบประมาณ 83.64 
10) การใช้ทรพัย์สินของราชการ 80.31 

ระดับ A “ผ่าน” 92.60 
 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

............................................................................................................................. ......................................................

................................................................................................................................................................................. .. 
  

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง เป้าหมายของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2569 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าหมาย 95.00 96.40 96.50 97.50 98.50 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม 

-ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4.1 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งคู่มือการประเมิน
คุณธรรมฯ โดย ส านักงาน ป.ป.ช. รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตาม
ลิงก์ดงันี้ file:///C:/Users/admin/Downloads/ITA%20Manual%202022%20(v2)%20(1).pdf  
หรือ https://www.aru.ac.th/ita/  (เอกสารนอกเล่ม) 
 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2561-2565) และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 
หรือ Integrity and  Transparency  Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพ่ือทราบ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

file:///C:/Users/admin/Downloads/ITA%20Manual%202022%20(v2)%20(1).pdf
https://www.aru.ac.th/ita/
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
(เอกสารนอกเล่ม) 
 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2561-2565) และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
หรือ Integrity and  Transparency  Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพ่ือทราบ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 



4 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 ปฏิทินด าเนินงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบป ระมาณ  พ .ศ . 2 5 6 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จึงได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานฯ 
ขึ้น  
 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2561-2565) และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
หรือ Integrity and  Transparency  Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพ่ือทราบ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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ปฏิทินด าเนินงานยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
ตุลาคม  – พฤศจิกายน 

2564 
1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-
Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/คณะกรรมการ 
ITA 

29 พฤศจิกายน 2564 2. การเผยแพร่ปฏิทินการด าเนินงาน ITA 2565 คณะกรรมการ ITA 

ธันวาคม 2564 3. ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ITA 2565 คณะกรรมการ ITA 

ธันวาคม 2564 4. การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน  ITA 
2565 

 

13 มกราคม 2565 5. ประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหาร บุคลากรคณะ 
ส านัก/สถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาข้อมูล 
IIT และ EIT ก่อนน าเข้าระบบ ITAS / ผู้ดูแลระบบ
และผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน / Admin น า
ข้อมูล IIT , EIT เข้าระบบ ITAS  

คณะกรรมการ ITA 

1 – 22 กุมภาพันธ์ 
2565 

6. เตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและนอก
ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

1) กบค.-จัดท าข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัยอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) กบศ.-จัดท าข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกชั้นปี จ านวน 100 ราย 

3) บัณฑิตศึกษา-จัดท าข้อมูลนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 

4) กพน.-จัดท าข้อมูลผู้น านักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 

5) กบค.-จัดท าข้อมูลผู้มาสมัครงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - ณ 

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กองบริการการศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 

- งานพัสดุ 
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ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
ปัจจุบัน 

7. พัสดุ -จัดท าข้อมูลผู้ รับจ้าง/เหมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ตั้งแต่ 1 ต.ค. - ณ 
ปัจจุบัน 

กุมภาพันธ์ 2565 8. คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/งานบริหารทรัพยากร
บุคคล/งานพัสดุ น าข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์สู่สาธารณชน 
อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการประเมิน ITA2022 โดย 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/และผู้ดูแลเว็บไซต์
หน่วยงาน 

21-23 กุมภาพันธ์ 2565 9. Admin น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและ
ภายนอก 

นันทนา ศรีชัยมูล 

24-28 กุมภาพันธ์ 2565 10. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล IIT ,EIT ใน
ระบบ ITAS 

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

28 กุมภาพันธ์ 2565 11. ผู้ บ ริ ห ารต รวจส อบ แล ะอนุ มั ติ ข้ อ มู ล ผู้ มี 
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ในและข้ อมู ลผู้ มี ส่ วน ได้ 
ส่วนเสียภายนอก ในระบบ ITAS 

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

28 กุมภาพันธ์ 2565 12. ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแบบวัด OIT ครั้งที่ 1 

- ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- คณะกรรมการ ITA 

1-4 มีนาคม 2565 13. Admin ก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานคณะ/
ส านัก/สถาบัน/กอง/งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งาน
พัสดุ และตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม 
แนวทางการประเมิน ITA2022 ระยะที่ 1 

นันทนา  ศรีชัยมูล 

1 มีนาคม-31 
พฤษภาคม 2565 

14. Admin มหาวิทยาลัยเผยแพร่ QR code เพ่ือให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินแบบวัดการรับรู้  

- บุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับทุกคนที่
ท างานในมหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ขั้นต่ า 
100 คน 
- คณะ ส านัก/สถาบัน เตรียมความ
พร้อมผู้ตอบจ านวน ดังนี้ 
คคศ. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
ควจ. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
คมส. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
ควท. จัดเตรียมผู้ตอบ 15 คน 
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ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
สนอ. 30 คน (กก.15/กนผ.5/กพน.5/ 
กบศ.5) 
สอศ. จัดเตรียมผู้ตอบ 5 คน 
สวท. จัดเตรียมผู้ตอบ 10 คน 
สคบ. จัดเตรียมผู้ตอบ 2 คน 
สวพ. จัดเตรียมผู้ตอบ 5 คน 

มีนาคม-พฤษภาคม 
2565 

15. ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการสามารถเข้าตอบแบบ
วัดการรับรู้ EIT ไดด้้วยตนเองโดยตรงที่เว็บไซต์ 
https://itas.nacc.go.th/  

นันทนา ศรีชัยมูล 

12-13 มีนาคม 2565 16. Admin มหาวิทยาลัยก ากับติดตามให้ทุก
หน่วยงานคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัสดุ และตรวจสอบ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม 
แนวทางการประเมิน ITA2022 ระยะที่ 2 

นันทนา  ศรีชัยมูล 

25 มีนาคม 2565 17. ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแบบวัด OIT ครั้งที่ 2 

- ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- คณะกรรมการ ITA 

29 - 31 มีนาคม 2565 18. ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วนสมบูรณ์
แบบ และเสถียรพร้อมรับการประเมิน ITA2022 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/งานพัสดุ 

31 มีนาคม 2565 19. ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแบบวัด OIT ครั้งที่ 3 

- ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- คณะกรรมการ ITA 

4-7 เมษายน 2565 20. เก็บข้อมูล IIT ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน และ
กอง และ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตอบแบบวัด IIT 
ให้กับคณะ ส านัก/สถาบัน และกอง จ านวน 100 คน 

- คณะกรรมการ ITA 

8 เมษายน 2565 21. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ITA เพ่ือ
ตรวจสอบ URL และความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง
เข้าระบบ ITAS 

- คณะกรรมการ ITA 
- กบ. 

16-17 เมษายน 2565 22. เก็บข้อมูล EIT ระดับบัณฑิตศึกษา  

18-22 เมษายน 2565 23. Admin มหาวิทยาลัยน า URL ข้อมูลแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (แนบ URL ในระบบ 
ITAS) 

นันทนา  ศรีชัยมูล 

28-29 เมษายน 2565 24. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผย ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

https://itas.nacc.go.th/
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ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT บนระบบ ITAS 

1 เมษายน – 31 
พฤษภาคม 2565 

เผยแพร่ QR code บนเว็บไซต์เพ่ือเก็บข้อมูลตาม
แบบวัดการรับรู้ EIT(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) 
และประชุมชี้แจงเกณฑ์การตอบแบบวัด EIT ให้กับ
นักศึกษาทุกคณะๆ ละ 200 คน 

- นักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคคล/นิติบุคคล/
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT 

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเตรียม
จ านวน ดังนี้ 

คมส. จ านวน 200 คน 
ควจ. จ านวน 200 คน 
ควท. จ านวน 200 คน 
คคศ. จ านวน 200 คน 

31 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการเผยแพร่ QR code บนเว็บไซต์
เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 

- บุคลากรภายในตอบแบบวัดการรับรู้ 
IIT ขั้นต่ า 100 คน  
- ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัด
การรับรู้ EIT ขั้นต่ า 800 คน 
* ผู้รับการประเมินควรด าเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนระบบจะปิดล่วงหน้า 3 
วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 
2565 

1 – 31 พฤษภาคม 
2565 

ผู้ประเมินให้คะแนนแบบวัด  OIT บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 
*ข้อมูลและเว็บไซต์ต้องมีความเสถียร  

1 – 15 มิถุนายน 2565 กรณีหน่วยงานเห็นว่าคะแนน OIT ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ผู้ดูแลระบบสามารถขอชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมต่อที่ปรึกษา 

นันทนา  ศรีชัยมูล 

16 – 30 มิถุนายน 2565 คณะที่ปรึกษาพิจารณาข้อชี้แจง OIT ของหน่วยงานที่
ได้รับแจ้ง 

ส านักงาน ป.ป.ช. สว่นกลางและจังหวัด 

1 -31 กรกฎาคม 2565 คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประกอบรายงานผลการประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช. สว่นกลางและจังหวัด 

1 -31 สิงหาคม 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศและเผยแพร่รายงานผล
การประเมินสู่สาธารณชนและแจ้งมายัง มหาวิทยาลัย 

ส านักงาน ป.ป.ช. สว่นกลางและจังหวัด 

กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยผู้รับการประเมินจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-

ทุกหน่วยงาน 



9 
 

ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
Improvement Plan) จากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 

หมายเหตุ : 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 การด าเนินงานทุก
กิจกรรมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
      2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบข้อมูล OIT บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ท าการ
ตรวจสอบโดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 

ผู้ประสานงาน  : นันทนา ศรีชัยมูล 
  ภายใน : 1553  

และ  : 0982759493 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามแนวทางยกระดับคุณภาพจากผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ส านักงาน ป.ป.ช. นั้น มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ โดยน าเฉพาะตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85.00 มาด าเนินการจัดท า
แผนและก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งแยกเป็นรายหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/
สถาบัน (เอกสารนอกเล่ม) 

 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
.............................................................................................................. .....................................................................
.................................................................................................................................................... .....................
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
สาระส าคัญโดยย่อ 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดแผนป้องกันการทุจริต O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต จึงได้จัดท า ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขึน้ (เอกสารนอกเล่ม) 

 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  
and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ป้องกันการทุจริต 
ต่อไป  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
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ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
สาระส าคัญโดยย่อ 

ตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัด การให้บริการ O16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ ดังนั้นจึงได้จัดท า ร่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการของมหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานทุกหน่วยน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  
and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับการให้บริการ ต่อไป  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
...................................................................................................... .......................................................................... ...
............................................................................................................................. ............................................ 
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(ร่าง) แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------ 

ค าชี้แจง 1. เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
  เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง   ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่เป็นจริงของท่าน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ     ชาย     หญิง  
 

2.  อาย ุ   ต่ ากวา่ 20 ปี    20-30 ปี  
   31-40 ปี     41-50 ปี 
   51-60 ปี     61 ปีขึ้นไป 

 

3. ประเภทผู้รับบริการ 
   3.1 บุคคลภายใน 

   บุคลากรสายวิชาการ    บุคลากรสายสนับสนุน 
  

 3.2  บุคคลภายนอก 
           นักศึกษา      ศิษย์เก่า    
           ผู้มาติดต่อสมัครงาน    ผู้รับเหมา/รับจ้าง 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
4. ท่านติดต่อกับหน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   คณะครุศาสตร์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    บัณฑิตวิทยาลัย    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   สถาบันอยุธยาศึกษา    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ส านักงานอธิการบดี  
        กองบริการการศึกษา     กองนโยบายและแผน 
        กองพัฒนานักศึกษา   กองกลาง 
                        งานบริหารทรัพยากรบุคคล    ง าน ก าร เงิ น แ ล ะ
บัญชี  
                         งานสวัสดิการและหารายได้    งานพัสดุ  
              งานอาคาร สถานที่ และภูมิสถาปัตย์   งานสื่อสารองค์กร 
                    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 
           

 

5. ท่านติดต่อรับบริการผ่านระบบใด   เคาน์เตอร์บริการหรือสถานที่ตั้ง    ผ่านระบบออนไลน ์
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

ข้อมูล/ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านที่ 1 ด้านการปฏิบัติหน้าที ่      
1.1 บุคลากรปฏิบัติงานให้บริการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

     

1.2 บุคลากรปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน      
1.3 บุคลากรปฏิบัติงานมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และพร้อมในการให้บริการ 

     

1.4 บุคลากรปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่เรียกรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

ด้านที่  2 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

     

2.1 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศการให้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และหลากหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์แอด เป็นต้น 

     

2.2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่าน
เว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ อ่ืนอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์แอด เป็นต้น 

     

2.3 มีช่องทางออนไลน์การรับข้อร้องเรียนหรือให้
ข้อเสนอแนะที่สะดวกและรวดเร็ว 

     

2.4 การแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้รวดเร็ว 

     

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงภาพรวม ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน) ระบุ............................ 

ข้อมูล/ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
      
      
      
 

หมายเหตุ :  1. คณะ ส ำนัก/สถำบัน และกอง สำมำรถน ำ “แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อ 
กำรให้บริกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ” ไปปรับใช้ในกำรสอบถำม
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ 
 2. สำมำรถดำวน์โหลดแบบสอบถำมควำมพึงพอใจฯ ได้ที่ QR code ด้ำนล่ำงนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน ครั้งต่อไป 
 ก าหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งต่อไป คือ วันที่ 25 
มีนาคม 2565  

 
หมายเหตุ  ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงาน ทราบล่วงหน้า 
  

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ปี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
      เดือน 

วัน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 
พ.ค. 
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คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565 
วันที ่13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง (อาคาร 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1.  ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดี  
2.  ผศ.บุญไท  เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี  
3.  นางลักขณา เตชะวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
4.  ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.  ว่าที่ร้อยตรีรัตติยา พาวินัย หัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะครุศาสตร์ 

 

6.  นางเบญญาภา สอนพรม หัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

7.  น.ส.วรินดา มีบ ารุง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

8.  นางอรัญญา จงกลรัตน์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

9.  นางสารภี พูลศิริ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

10.  น.ส.เพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

11.  นางทิวาพร ส่งแสง หัวหน้าส านักงานคณบดี
บัณฑิตศึกษา 

 

12.  ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

13.  นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อ านวยการกองกลาง และ
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

 

14.  น.ส.กาญจนา เงินอ่อน ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
15.  นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
16.  อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชัง อาจารย์  
17.  อาจารย์สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์  
18.  นายอ านาจ แก้วภูผา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ  
19.  นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
20.  นางสาวมันนียา  หามาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
21.  นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร  
22.  นางสาวปวีร์รตา นิธิปัญจเวธน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
23.  นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์ บุคลากร  
24.  นางสาววราภรณ์  นุชภู ่ นักวิชาการพัสดุ  
25.  นางสาวสมจิตร์  สอนดา นักวิชาการศึกษา  
26.  นายสิทธิ์พงษ์  พงษ์สุข  นักวิชาการศึกษา  
27.  นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  
28.  นางอมรรัตน์  อมรนาถ นักวิชาการสถิติ ช านาญการ  
29.  นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธิธ์รรม นักวิชาการพัสดุ  
30. นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ  นิติการ  
ตัวแทนนักศึกษา 

1  ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ  
2  นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  
3  นายกสโมสรนักศึกษา  

คณะครุศาสตร์ 
 

4  นายกสโมสรนักศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ 

 

5  นายกสโมสรนักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

6  นายกสโมสรนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    
    
    
    
 




