
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 19/2563 

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
1. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  โทร. 7049 – 7050, 9020 – 9024 
 
2. เรื่องที่เสนอ  เพ่ือทราบ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ   
 

 2.1 ชื่อเรื่อง  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 
 

 2.2 สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่เสนอ (อธิบายความเป็นมาของเร่ืองและขั้นตอนการด าเนินการที่ผ่านมา) 
 ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบ 
การประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุง
ระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการประเมิน 3 แบบ ได้แก่ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติหน้ าที่ การใช้
งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และ
ร้านค้าประกอบการ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
ระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) เป็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
 
 โดยการประเมินทั้ง 3 แบบ จะด าเนินการผ่านระบบ ITA System: ITAS ซึ่งขณะนี้ส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลตามรูปแบบการประเมิน พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรียบร้อยแล้ว โดยมีผล
คะแนนเท่ากับ 92.22 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 สถาบัน และอันดับที่ 14 
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 สถาบัน 
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2.3 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ และรายละเอียดที่เกี่ยวกับประเด็นที่เสนอ) 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นมาตรการ

เสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต และสถาบันอุดมศึกษาได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประ เมิน 
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 
3. เอกสารประกอบการประชุม 
  ไม่มี 
  มี ตามรายการต่อไปนี้ (แนบส าเนาเอกสารตามรายการที่เสนอด้วย) 
  3.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 
  3.2 ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ประภทสถาบันอุดมศึกษา) 

 
 

4. ผู้ชีแ้จงคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์  โทร. 9024 
 
5. ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
    มี คือ....................................................................... โทร ........................................... .... 
    ไม่มี 
 

 
 

  

  
 

ขอความกรุณาจัดส่งบันทึกน าส่งพร้อมแบบเสนอเร่ืองและเอกสารประกอบการประชุมต่อ  

อธิการบดี/รองอธิการบดี 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ล่วงหน้า 7 วัน  
*หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม/หากไม่เสนอเรื่องตามกรอบเวลาจะพิจารณาเสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป 

กรณีเรื่องเร่งดว่น/จ าเป็น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นกรณีไป 
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3.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
  ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ไดป้ระกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการประเมิน 
3 แบบ ได้แก่ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติหน้าที่  การใช้
งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และ
ร้านค้าประกอบการ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุง
ระบบการท างาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) เป็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
 
 โดยการประเมินทั้ง 3 แบบ จะด าเนินการผ่านระบบ ITA System: ITAS ซึ่งขณะนี้ส านักงาน ป.ป.ช. ได้
ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลตามรูปแบบการประเมิน พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรียบร้อยแล้ว โดยมีผล
คะแนนเท่ากับ 92.22 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 สถาบัน และอันดับที่ 14 
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 สถาบัน 
 
ผลคะแนนการประเมินฯ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 15 อันดับคะแนนสูงสุด ระดับประเทศ 

อันดับที่ สถาบัน คะแนน 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 98.73 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 98.10 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 96.37 
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 95.97 
5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 95.83 
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 94.09 
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อันดับที่ สถาบัน คะแนน 
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 93.93 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 93.49 
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 93.38 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 93.11 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 92.43 
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 92.39 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 92.30 
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 92.22 
15 มหาวิทยาลัยพะเยา 92.13 

 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม เท่ากับ 92.22 คะแนน มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ A ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

ระดับ AA ระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D ระดับ E ระดับ F 

ช่วงคะแนน 95 - 100 85 - 94.99 75 - 84.99 65 - 74.99 55 - 64.99 50 - 54.99 0 - 49.99 

 
รายละเอียดผลคะแนนการประเมินฯ รายตัวช้ีวัด (จากมากไปหาน้อย) 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน วิธีการประเมิน (IIT, EIT, OIT) 
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
2 การเปิดเผยข้อมูล 95.28 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 95.15 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
4 การใช้อ านาจ 92.18 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.49 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
6 การใช้งบประมาณ 90.79 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.80 การรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) 
8 การปรับปรุงการท างาน 85.85 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
9 คุณภาพการด าเนินงาน 85.10 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.06 การรับรู้ของบุคลากรภายนอก (EIT) 
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ข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูลตามวิธีการประเมิน 3 รูปแบบ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  1.1 การสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ควรออกข้อสอบ ภาค ข เป็น
ข้อสอบเฉพาะทาง ของสายอาชีพนั้นๆ ไม่ควรเป็นข้อสอบทั่วไป เช่น ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ข้อสอบ 
ภาค ข ทั้งส่วนข้อเขียน และส่วนปฏิบัติควรเป็นข้อสอบเฉพาะทางของนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ไม่ใช่ออก
ข้อเขียน เป็นเฉพาะทาง แต่ส่วนปฏิบัติเป็นข้อสอบ Computer ในโปรแกรม Office ทั่วไป เช่น Word Excel 
Power point เป็นต้น เพราะต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาใช้โปรแกรมในการท างาน คือ โปรแกรมตัดต่อ
ภาพ เสียง การแต่งภาพ หรือควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ ์
  1.2 ควรมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น 
 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

2.1 ควรจะท าการปรับปรุง/สร้างใหม่ ให้บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยดูดีน่าอยู่ขึ้น เช่น อาคาร
เรียน ลานกิจกรรม ลานจอดรถ ทางเท้า ห้องน้ า และที่ควรปรับปรุงที่สุดคือบ่อน้ า เพราะดูทรุดโทรมและไม่
สวยงาม รวมถึงสถานที่ส่วนรวม ส าหรับอ่านหนังสือ/ติวหนังสือ อยากให้ทางมหา วิทยาลัยจัด พ้ืนที่ 
ในส่วนนี้เพิ่ม 

2.2 ควรมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณรายรับ – รายจ่าย อย่างเคร่งครัด โดย
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
  - 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ระหว่างปงงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ข้อเสนอแนะภาพรวม เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
1. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูลตามวิธีการประเมิน 3 แบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา

ปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ที่โปร่งใสและมีคุณธรรมต่อสาธารณะให้มากขึ้น 
3. ควรทบทวนคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือวางแผน ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 


