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รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีผลคะแนนในภาพรวม  88.98  คะแนน อยู่ในระดับ A (ระดับดีมาก) ซึ่งต่ ากว่าปีที่ผ่านมา           
(-1.28) ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลสรุปผลคะแนนจาก  3 ส่วน จะพบว่า มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 5 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
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ผลการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ ตาม

ประเด็นการประเมินฯ จะพบว่าได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทุกตัวชี้วัด (จ านวนทั้งสิ้น 43 ตัวชี้วัดย่อย) แต่เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ก าหนด ดังนี้ 
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ความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ล าดับ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/     

การก ากับติดตามและการรายงาน 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การด าเนินงานตามภารกิจ

ของหน่ วย งานอย่ า งมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

วิธีการปฏิบัติ  : ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่  4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 
ต าแหน่ง อธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบรอบ 6 เดือน 
และ รอบ 12 เดือน  

มาตรการที่ 1 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยฯ มีการ
ก าหนดให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่้านจอมบึง มี
การด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 

    ตัวอย่างเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ มีการ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

1. คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  Link : 
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-total-
council?menu=130db2c483002db86cfd06cdae6
3f5ba4db9d4c4a53b81e4697d16fc4dd09bde 

2. คณะวิทยาการจัดการ  
Link : http://mns.mcru.ac.th/index.php/oit65/ 

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Link : 
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/
moral 

 
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
วิธีการปฏิบัติ : จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ /
ให้บริการ โดยยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม 7 
ประการ ดังนี้  1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) 
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ 4) มุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงาน            

มาตรการที่  2  เสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
   2.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรใหผู้้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่/ให้บริการ โดยยึดมั่นในมาตรฐานทาง
จริยธรรม 7 ประการ ดังนี้ 1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดีและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ

   1. ภาพถ่ายป้ายสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรใหผู้้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่ / ให้บริการ โดยยึดมั่ นในมาตรฐานทางจริยธรรม            
7 ประการ     
 
 
 
    
 
 
 

http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-total-council?menu=130db2c483002db86cfd06cdae63f5ba4db9d4c4a53b81e4697d16fc4dd09bde
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-total-council?menu=130db2c483002db86cfd06cdae63f5ba4db9d4c4a53b81e4697d16fc4dd09bde
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-total-council?menu=130db2c483002db86cfd06cdae63f5ba4db9d4c4a53b81e4697d16fc4dd09bde
http://mns.mcru.ac.th/index.php/oit65/
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/moral
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/moral
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ล าดับ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/     

การก ากับติดตามและการรายงาน 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนและมีจิตสาธารณะ 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7) กล้าตัดสินใจ
และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
   โดยมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการจัดท าและ
มอบสื่ อประชาสัมพันธ์ดั งกล่ าวให้ กับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปติดตั้ง
ภายในหน่วยงาน 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่  2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 
ต าแหน่ง อธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบภายใน วันที่ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 5) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนและมีจิตสาธารณะ 6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 7) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรม  

  2.2 จัดกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์มาตรฐานทาง
จริยธรรม 7 ประการ โดยท่านอธิการบดีมอบป้ายให้กับ
คณบดี  ผอ .ส านั ก /สถาบั น  ผอ . โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต 
ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้างาน  ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอความร่วมมือให้น าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไปติดตั้งยังอาคารส านักงานของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

   2. 3  เ ผยแพร่ ภ าพข่ า วกิ จก รรมการมอบป้ า ย
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกหน่วยงานได้
รับทราบข้อมูล โดยทั่ วกัน ผ่ านทาง เว็บไซต์ ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 

 

 

   2. ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์
มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. Link : เผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์
มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ โดยท่านอธิการบดีมอบป้าย
ให้กับคณบดี ผอ.ส านัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต ผู้อ านวยการ
กอง และหัวหน้างาน 
https://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsm
cru/1514-actnewsmcru338  

 

https://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1514-actnewsmcru338
https://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1514-actnewsmcru338
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ผลคะแนนจากการสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ (IIT) ที่พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยทุกตัวชี้วัดอยู่ที่ 86.12 คะแนน (จ านวนทั้งสิ้น 30 ตัวชี้วัดย่อย) 
โดยมีตัวชี้วัดย่อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 16 ตัวชี้วัด   

ผลคะแนนจากการสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน  (EIT) ที่พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยทุกตัวชี้วัดอยู่ที่ 77.13 คะแนน (จ านวน 15 ตัวชี้วัด
ย่อย) โดยมีตัวชี้วัดย่อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จ านวน 11 ตัวชี้วัด  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 โดยเป็นการ
ประเมินหน่วยงาน จ านวน  15 หน่วยงาน ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้รับบริการ หรือ ผู้มาติดต่อ ที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลได้ จ านวน 148 คน  โดยรวมผลการประเมินความพึงพอใจของทุกหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.12 – 4.25 และ
หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มีผล การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) รองลงมาคือ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) คณะครุศาสตร์ และส านักงานอธิการบดี มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15)   

ประเด็นการประเมินที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ต่ าที่สุด 5 ล าดับ ได้แก่ 
   1. การให้บริการเป็นไปตามข้ันตอน และตามระยะเวลาที่ก าหนด  
   2. มีช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ หรือ ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  

3. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมประเมินการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เป็นต้น 
   4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  

  5. มีป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการที่ชัดเจนทั่วถึง  
 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 และจากผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการ           
ของหน่วยงานภายใน พบว่ามีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  

 
มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 และมีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/        
การก ากับติดตามและการรายงาน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ (การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ) (IIT และ EIT) 

 1.1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อให้เป็นไปตาม
ขั้ นตอน และเป็ น ไปตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด
(82.40/71.02) 

1.2 การปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไปกับผู้มา
ติ ดต่ อที่ รู้ จั กเป็ นการส่ วน
ตั ว อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม กั น 
(82.38/74.90) 

1.3 การให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการ
ด าเนินการ/ให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล (74.66) 

1.4 พฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ี
มุ่ ง ผ ลส า เ ร็ จ ขอ ง ง าน ให้
ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ
หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง (81.96) 

1.5 การด าเนินงานของหน่วยงานที่
ต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก (74.71) 

1. การปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อตาม
ขั้ น ต อ น  อ ย่ า ง
โปร่ ง ใส  และไม่
เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการปฏิบัติ :  
   1) จัดท าป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอก
จุดบริการที่ชัดเจนและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
   2) หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างานควรก ากับ
ดู แล เจ้ าหน้ าที่ ใ ห้ มี ก า รปฏิ บั ติ ง านหรื อ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอน 
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล และ ให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน  
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่  2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์ 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบภายใน วันที่ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที ่ 
   ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อตามขั้นตอน อย่างโปร่งใส และ
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1 . 1  จั ด ท า ป้ า ย สั ญ ลั ก ษ ณ์
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ชัดเจน
และทั่วถึงมากยิ่งข้ึน   
   1.2 หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน
มี ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ให้เป็นไปตามขั้นตอน และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล และให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมถึงมีการเพิ่มช่อง
ทางการขอรับบริการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
 
 
 
 

   1. ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอก
จุดบริการของหน่วยงาน  
        1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/        
การก ากับติดตามและการรายงาน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ (การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ) (IIT และ EIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/        
การก ากับติดตามและการรายงาน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ (การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ) (IIT และ EIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1.2 กองพัฒนานักศึกษา ส านักงาน
อธิการบด ี
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/        
การก ากับติดตามและการรายงาน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ (การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ) (IIT และ EIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1.3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 
     1.4 เปิดช่องทางการรับสมัครนักศึกษาภาค
ปกติผ่านทางช่องทางออนไลน์  Link : 
http://tqf.mcru.ac.th/admissionmcru/ 
     1.5 ระบบการให้บริการแบบออนไลน์ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Link: 
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/service
/service-4 
 

http://tqf.mcru.ac.th/admissionmcru/
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/service/service-4
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/service/service-4
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/        
การก ากับติดตามและการรายงาน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ (การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ) (IIT และ EIT) 

2. การจัดท าคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ให้ บ ริ ก า ร  และ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้        
ผู้มาติดต่อทราบ
อย่างทั่วถึง 
 

วิธีการปฏิบัติ :  
   1) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่
แสดงขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการในเรื่องที่
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือกิจกรรมที่
มีผู้มาติดต่อ/ผู้มารับบริการเป็นจ านวนมาก 
   2) เผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่  2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์ 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

   1.3 จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างทั่วถึง โดย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการ
จัดท าและเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการที่แสดงขั้นตอนและ
วิธีการขอรับบริการในเรื่องที่ เป็น
ภารกิ จหลักของหน่ วยงาน หรื อ
กิจกรรมที่ มาผู้ ม าติ ดต่ อ/ผู้ ม ารั บ
บริการ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 
 

   2. ตัวอย่างการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
        2.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publica
tion/service 
        2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
http://academic.mcru.ac.th/index.php/ser
vice#tab-2 
        2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
https://science.mcru.ac.th/main/download
_file/standardservice65.pdf 
        2.4 คณะครุศาสตร ์
http://educ.mcru.ac.th/_production/Home
/other_link 
        2.5 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
http://202.29.37.12/~culture/wp-
content/uploads/2022/03/o14Flocart.pdf 
 
 

 
 
 

http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/service
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/service
http://academic.mcru.ac.th/index.php/service#tab-2
http://academic.mcru.ac.th/index.php/service#tab-2
https://science.mcru.ac.th/main/download_file/standardservice65.pdf
https://science.mcru.ac.th/main/download_file/standardservice65.pdf
http://educ.mcru.ac.th/_production/Home/other_link
http://educ.mcru.ac.th/_production/Home/other_link
http://202.29.37.12/~culture/wp-content/uploads/2022/03/o14Flocart.pdf
http://202.29.37.12/~culture/wp-content/uploads/2022/03/o14Flocart.pdf
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/      
การก ากับติดตามและการรายงาน 

2. การปรับปรุงระบบการท างาน (EIT) 

 2.1   เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น (70.23) 

2.2  หน่วยงานมีการปรับปรุง
วิ ธี การและขั้ นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดี
ขึ้น (70.80) 

2.3  หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่ งใสมากยิ่ งขึ้ น 
(73.17) 

 

1. ปรั บปรุ งการ
ปฏิ บั ติ งาน/การ
ให้บริการให้มีความ
โ ป ร่ ง ใ ส  แ ล ะ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
โ ด ย ก า ร ใ ห้
ความส าคั ญกั บ
กลไกการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ งาน/         
การให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการปฏิบัติ  : ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนั บสนุ น ประจ าปี การศึ กษา 2564 ใน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารจัดการหน่วยงาน โดย
ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนมีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA และน ามาเป็นเกณฑ์
ในการประเมินในระดับคะแนนที่  5 และ
ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุน มีการก าหนดตัว
บ่งช้ี ในการปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิบัติ งาน/        
การให้บริการ โดยน าระดับการประเมินความพึง
พอใจของผู้ รับบริการมาเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่  2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุน        
ทุกหน่วยงาน 
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 
ต าแหน่ง อธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันที่ 28 

มาตรการที่  2 ปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
   2.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่ งใส และมี
คุ ณภาพมากยิ่ ง ขึ้ น  ด้ ว ยก า ร ให้
ความส าคัญกับกลไกการประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ในองค์ประกอบที่ 3 
การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การบริหารจั ดการหน่ วยงาน โดย
ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนมีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ITA 
และน ามาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ใน
ระดับคะแนนที่  5 และก าหนดให้
หน่วยงานสนับสนุน มีการก าหนดตัว
บ่ ง ช้ี ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ โดยน าระดับ
การประ เมิ นความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการมาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน  
 

   1. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ให้ความเห็นชอบในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนั บส นุ น  ป ร ะจ า ปี ก า รศึ ก ษา  2 564  ใ น
องค์ประกอบ ที่ 3 การบริหารและการจัดการ          
ตัวบ่ง ช้ีที่  3 .1 การบริหารจัดการหน่วยงาน  
(หน้าที่ 31) โดยก าหนดให้น าเรื่องการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมิน ITA มาเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็น
ระดับคะแนนที่ 5 และก าหนดให้ทุกหน่วยงานมี
การก าหนด ตัวบ่งช้ีในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ โดยน าระดับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาเป็น
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีการเสนอเป็นวาระพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2565 
เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2565 
   (รายละเอียดตาม :  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่ 
1/2565) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/      
การก ากับติดตามและการรายงาน 

2. การปรับปรุงระบบการท างาน (EIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/      
การก ากับติดตามและการรายงาน 

2. การปรับปรุงระบบการท างาน (EIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/      
การก ากับติดตามและการรายงาน 

2. การปรับปรุงระบบการท างาน (EIT) 

 
 
 
 
 
 
2. การจัดท าคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติ งาน และ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ดั งกล่ า ว ให้ ผู้ ม า
ติดต่อทราบอย่าง
ทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
วิธีการปฏิบัติ :  
   1) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่
ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่
ส าคัญ หรือ งานที่ต้องมีการปฏิบัติ ให้ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
   2) เผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านทาง
หนา้เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่  2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
   2.2 จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ที่ก าหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในงานที่ส าคัญ หรือ งานที่
ต้ องมี การปฏิบั ติ ให้ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทราบอย่างทั่วถึงผ่านทางหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ  

   2. Link : การเผยแพร่เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2564 
http://qa.mcru.ac.th/web/documents/manual/
sar64_aca.pdf 
 
  3. ตัวอย่างการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
        3.1 งานบริหารบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
http://hr.mcru.ac.th/main_05.php 
        3.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/
standard 
        3.3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย 
http://muaythai.mcru.ac.th/data/data%20pdf/it
a65/O13.pdf 
        3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
http://fhs.mcru.ac.th/2 0 2 2 / home-
council?menu=98bce16cc273fd9fa2e381c57d7
feb8518361a453f2efd00fa6bf0ef336b2f50&sub
menu=593e9f4c514736ff45ac9e1d7e9b2455d6
b3fb38950a83f1fb832f57f74c047e 

 
 
 
 

http://qa.mcru.ac.th/web/documents/manual/sar64_aca.pdf
http://qa.mcru.ac.th/web/documents/manual/sar64_aca.pdf
http://hr.mcru.ac.th/main_05.php
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/standard
http://arit.mcru.ac.th/index.php/th/publication/standard
http://muaythai.mcru.ac.th/data/data%20pdf/ita65/O13.pdf
http://muaythai.mcru.ac.th/data/data%20pdf/ita65/O13.pdf
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-council?menu=98bce16cc273fd9fa2e381c57d7feb8518361a453f2efd00fa6bf0ef336b2f50&submenu=593e9f4c514736ff45ac9e1d7e9b2455d6b3fb38950a83f1fb832f57f74c047e
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-council?menu=98bce16cc273fd9fa2e381c57d7feb8518361a453f2efd00fa6bf0ef336b2f50&submenu=593e9f4c514736ff45ac9e1d7e9b2455d6b3fb38950a83f1fb832f57f74c047e
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-council?menu=98bce16cc273fd9fa2e381c57d7feb8518361a453f2efd00fa6bf0ef336b2f50&submenu=593e9f4c514736ff45ac9e1d7e9b2455d6b3fb38950a83f1fb832f57f74c047e
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-council?menu=98bce16cc273fd9fa2e381c57d7feb8518361a453f2efd00fa6bf0ef336b2f50&submenu=593e9f4c514736ff45ac9e1d7e9b2455d6b3fb38950a83f1fb832f57f74c047e
http://fhs.mcru.ac.th/2022/home-council?menu=98bce16cc273fd9fa2e381c57d7feb8518361a453f2efd00fa6bf0ef336b2f50&submenu=593e9f4c514736ff45ac9e1d7e9b2455d6b3fb38950a83f1fb832f57f74c047e
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (IIT) 

 3.1 การเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน (75.88) 

3.2  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ าย
งบประมาณ  (สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน) (77.26) 

 

   ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ข้อมูลแผนการใช้
จ่ ายงบประมาณ
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
หน่วยงาน และการ
เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร
ตรวจสอบการใช้
จ่ ายงบประมาณ 
(สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน) 

วิธีการปฏิบัติ :  
   1) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน ให้หลากหลาย
ช่องทางมากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ประธานสาขาวิชา บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่ม
ไลน ์การประชุมของหน่วยงาน เป็นต้น 
   2) เพิ่มช่องทางการสื่อสารแบบสองทางผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้อาจารย์ 
และบุคลากรสามารถสอบถาม ทักท้ วง 
ร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ได้โดยสะดวก มากยิ่งขึ้น 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริ
พงษ์ ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

มาตรการที่ 3 ปรับปรุงวิธีการเผยแพร่
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใ ช้ จ่ ายงบประมาณ 
(สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) 
   3 .1  กองนโยบายและแผน และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ให้มี
ความหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เช่น 
เว็บไซต์ ของหน่ วยงาน การประชุม
หน่วยงาน และกลุ่มไลน์ เป็นต้น   
   3.2 กองนโยบายและแผน เพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารแบบสองทางผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้อาจารย์ 
และบุคลากรสามารถสอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียนการใช้จ่ ายงบประมาณของ
หน่วยงานได้โดยสะดวก มากยิ่งขึ้น 
 

   1. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายในหลากหลาย
ช่องทางโดยเพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์แผน
ต่ างๆ ของทางมหาวิทยาลัย  และแผนการ
ด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ ง
ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
http://plan.mcru.ac.th 
http://plan.mcru.ac.th>เอกสารแผน 
 

 
http://plan.mcru.ac.th>รายงานผล 

 
 
 
 

http://plan.mcru.ac.th/
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (IIT) 

     http://plan.mcru.ac.th> รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 

 
 
http://plan.mcru.ac.th>รับเรื่องร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะ งานแผนฯ 

 

 
 



20 
 

 
 

ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (IIT) 

        2. ตัวอย่างภาพ การเผยแพร่ช่องทางเข้าถึงแผน
และผลการด าเนินงานต่างๆ ข้องทางมหาวิทยาลัย 
ผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่มต่างๆ  
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (IIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (IIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (IIT) 

        3. ช่องทางการสอบถามข้อมูล (ช่องทางการ
สื่อสารสองทาง) 
สายตรงผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
http://plan.mcru.ac.th/boardboss/index.ph
p 

 

 
 

http://plan.mcru.ac.th/boardboss/index.php
http://plan.mcru.ac.th/boardboss/index.php
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

4. การใช้อ านาจ (IIT) 

 4.1   การมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม
กัน (80.22) 

4.2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง (81.09) 

4.3   การคัดเลือกผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือ การให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม (81.53)  

 

   ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ข้ อมู ล  และการ
ช้ี แ จ ง ท า ค ว า ม
เข้าใจหลักเกณฑ์
การบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
 

วิธีการปฏิบัติ :  
   1) เผยแพร่ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
ผ่ านทางเว็บไซต์ ของหน่ วยงานภายใน
มหาวิ ทยาลั ยฯ  เพื่ อ ให้ บุ คล ากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น  
   2) ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานควรช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับบุคลากรที่มีผลการประเมิน
ระดับ  1  ต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า 60 
(ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) หรือ ในกรณีที่อาจารย์ 
หรือ บุคลากรรายใดต้องการทราบข้อมูลผล
การประเมินฯ ของตนเอง   
   3) ผู้รับผิดชอบควรช้ีแจงท าความเข้าใจ ใน
กรณีที่อาจารย์ หรือ บุคลากรรายใดต้องการ
ทราบข้อมูลผลการคัดเลือกผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึ กษาดู งาน หรื อ การให้
ทุนการศึกษา ของตนเอง 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  

มาตรการที่ 4 ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูล และการช้ีแจงท าความเข้ าใจ
หลั ก เกณฑ์ การบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
   4.1 งานบริหารบุคคลเผยแพร่ข้อมูล
หลั ก เกณฑ์ การบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์งานบริหารบุคคล และขอ
ความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเช่ือมโยง Link 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน ท้ังนี้เพื่อให้อาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
   4.2 ก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้ผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ และบุคลากรมีการชี้แจงท า
ความเข้าใจกับอาจารย์ และบุคลากรที่มี
ผลการประเมินระดับ  1  ต้องปรับปรุง ซึ่ง
มีคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน (ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือน) หรือ ในกรณีที่อาจารย์ หรือ 
บุคลากรรายใดต้องการทราบข้อมูลผลการ

   การเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
        1. งานบริหารบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
http://hr.mcru.ac.th/main_03-04.php 
        2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://hr.mcru.ac.th/main_03-04.php 
        3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://hr.mcru.ac.th/04/04_main_01.php 
 
 

http://hr.mcru.ac.th/main_03-04.php
http://hr.mcru.ac.th/main_03-04.php
http://hr.mcru.ac.th/04/04_main_01.php
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

4. การใช้อ านาจ (IIT) 

ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. อรรถพล  อุสายพันธ์ 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินฯ ของตนเอง โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินที่ 1) ไม่มี
อาจารย์ และบุคลากรท่านใดที่มีผลการ
ประเมินต่ ากว่า 60 คะแนน  
   4.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงผู้มี
อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติให้อาจารย์ และ
บุคลากรไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ 
การให้ทุนการศึกษา  มีการช้ีแจงท าความ
เข้าใจ ในกรณีที่อาจารย์ หรือ บุคลากร
รายใดต้องการทราบข้อมูลผลการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือ การให้ทุนการศึกษาของตนเอง 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) 

 5.1  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติ งานมีความสะดวก 
(69.84) 

5.2  บุคลากรในหน่วยงานมีการขอ
อนุญาตยืมทรัพย์สิ นของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง  (80.64) 

5.3  รู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่ า น  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
ทรั พย์ สิ นของราชการที่
ถูกต้อง (78.55) 

5.4   มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง 
(77.58) 

 

   ความเข้าใจ และ
ความสะดวกใน
ขั้ น ต อน ก า ร ข อ
อนุ ญาต เพื่ อ ยื ม
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ร า ช ก า ร ไ ป ใ ช้
ปฏิบัติงาน  
 

วิธีการปฏิบัติ :  
   1) จัดท าบันทึกข้อความเพื่ อแพร่แนว
ปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ พ.ศ. 2563 พร้อมสร้าง 
QR code เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังนี้ 
1.1) QR code ประกาศแนวปฏิบัติการยืม-คืน
พัสดุ พ.ศ. 2563 1.2) QR code แบบฟอร์มใบ
ยืมพัสดุ 
   2) เพิ่มช่องทางการใช้งานให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ที่ Link :  
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/fil
es/news/2020_05-02.pdf  
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารพัสดุ และทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริ
พงษ์ ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

มาตรการที่ 5 สร้างความเข้าใจ และเพิ่ม
ความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
โดยงานบริหารพัสดุ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   5 . 1  จั ด ท า บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม  อ ว 
0635/65 ลว 10 มีนาคม 2565 เรื่อง 
เผยแพร่แนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ พ.ศ. 
2563 พร้อมแนบ QR code เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน ดังนี้ 1) QR code 
ประกาศแนวปฏิบัติการยืม -คืนพัสดุ 
พ.ศ. 2563 2) QR code แบบฟอร์มใบ
ยืมพัสดุ 
   5.2 เพิ่มช่องทางการใช้งานให้มีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์งานพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 
Link : 
http://supplies.mcru.ac.th/2020/st
ore/files/news/2020_05-02.pdf  
 

   บันทึกข้อความ อว 0635/65 ลว 10 มีนาคม 
2565 เรื่อง เผยแพร่แนวปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุ 
พ.ศ. 2563 และ Link : การเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้  
   1) QR code ประกาศแนวปฏิบัติการยืม-คืน
พัสดุ พ.ศ. 2563  และ 
   2) QR code แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/files
/news/2020_05-02.pdf 

http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/files/news/2020_05-02.pdf
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/files/news/2020_05-02.pdf
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/files/news/2020_05-02.pdf
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/files/news/2020_05-02.pdf
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/files/news/2020_05-02.pdf
http://supplies.mcru.ac.th/2020/store/files/news/2020_05-02.pdf
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

  6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT และ EIT)   

 6.1   ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ได้รับการแก้ไข (80.19) 

6.2   มีการด าเนินการต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน ในประเด็นดังนี้ 
1) เฝ้าระวังการทุจริต 2) 
ตรวจสอบการทุ จริ ต  3 ) 
ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการ
ทุจริต (83.50) 

6.3   มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบท้ังภายในและ
ภ า ย น อก ห น่ ว ย ง า น ไ ป
ปรั บปรุ งการท างานเพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น
หน่วยงาน (80.64) 

6.4   หากพบเห็นแนวโน้มการ
ทุ จ ริ ต ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
หน่ วย งาน  1 )  ส ามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่ างสะดวก 2) สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ 3) 
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา 4) มั่นใจ
ว่ าจะปลอดภั ยและไม่ มี

   ความเข้าใจ และ
ความ เ ช่ื อมั่ น ใน
ระบบและวิธีการ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติ มิ ชอบ 
ร ว ม ถึ ง วิ ธี ก า ร
จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

วิธีการปฏิบัติ :  
   1) เผยแพร่ข้อมูลระบบและวิธีการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน
ทาง เว็ บไซต์ ของทุ กหน่ วยงานภายใน
มหาวิ ทยาลั ยฯ  เพื่ อ ให้ บุ คล ากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น 
   2) สร้างความเข้าใจในระบบการรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้มีความ
เข้ าใจและเ ช่ื อมั่ น ในระบบและวิ ธี การ
ด าเนินการมากยิ่งขึ้น  
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : งานวินัยและนิติการ และทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. อรรถพล อุสายพันธ์ 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันที่        

มาตรการที่ 6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   6.1 งานวินัยและนิติการด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลระบบและวิธีการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และ
ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเช่ือมโยง Link 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน ท้ังนี้เพื่อให้อาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
   6.2 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิด
โ อ ก า ส ใ ห้ อ า จ า ร ย์  บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้ที่ต้องการทราบ
ข้อมูลระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงวิธีการ
จั ดการเรื่ องร้ องเรี ยนการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้
ทางโทรศัพท์ โทร.0 3272 0536-9 ต่อ 
1066 - 1067 หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานวินัย
และนิติการ  ช้ัน 3  อาคารอ านวยการ 

   1. Link การเผยแพร่คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
http://www.mcru.ac.th/index.php/contact/co
mplaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9
%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD
%E0%B8%99-
%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0
%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD 
   2. ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือ
การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยเช่ือมโยง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
        2.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         
http://academic.mcru.ac.th/index.php/compl
aint 
        2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/c
omplaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B
9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A

https://drive.google.com/file/d/1zZwJi4jsHiPKr_d8tG2qvdnJa_ZOqfT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zZwJi4jsHiPKr_d8tG2qvdnJa_ZOqfT5/view?usp=sharing
http://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://drive.google.com/file/d/1zZwJi4jsHiPKr_d8tG2qvdnJa_ZOqfT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zZwJi4jsHiPKr_d8tG2qvdnJa_ZOqfT5/view?usp=sharing
http://academic.mcru.ac.th/index.php/complaint
http://academic.mcru.ac.th/index.php/complaint
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

  6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT และ EIT)   

ผลกระทบต่อตนเอง (76.97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดี รวมทั้ งจะมี การ
ด าเนินการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลั ยฯ ได้ รั บทราบ         
โดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D%E0%B8%99-
%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0
%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD 
        2.3 คณะครุศาสตร์ 
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/c
omplaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B
9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A
D%E0%B8%99-
%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0
%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD 
        2.4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/c
omplaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B
9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A
D%E0%B8%99-
%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0
%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD 
 
 

 

https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.mcru.ac.th/index.php/contact/complaint#%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
 

  

 7 .1   การ เผยแพร่ ข้ อมู ลของ
หน่วยงานมีลักษณะเข้าถึงง่าย 
ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  มี ช่ อ ง ท า ง
หลากหลาย (69.73) 

7.2   มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้ อมู ลที่ ส า ธ า รณ ชน คว ร
รับทราบอย่างชัดเจน (70.23) 

 

   1. ปรับปรุงการ
น า เ สน อข้ อมู ล
ข่าวสารผ่านหน้า
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงานให้ เป็น
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 .  พั ฒ น า
รู ป แ บ บ ก า ร
น า เ สน อข้ อมู ล
ข่าวสารผ่านหน้า
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่ ว ย ง า น ให้ มี
ลักษณะเข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมี
ช่ อ ง ท า ง

วิธีการปฏิบัติ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
วิธีการปฏิบัติ : พัฒนารูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โดยค านึงถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการ
ขอรับบริการของผู้รับบริการที่ส าคัญ คือ 
นักศึกษา อาจารย์/บุคลากร และผู้ขาย/          
ผู้รับจ้าง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือ
การขอรับบริการได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน เป็น
หมวดหมู่ที่ชัดเจน และมีช่องทางหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 

มาตรการที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
   ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการปรับปรุง
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่ านหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ รวมถึงจะด าเนินการพัฒนารูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่ านหน้า
เว็บไซต์  โดยค านึงถึงการรับรู้ ข้อมูล
ข่ าวสารและการขอรั บบริ การของ
ผู้ รั บบริ การที่ ส าคั ญ คื อ นั กศึ กษา 
อาจารย์/บุคลากร และผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือการ
ขอรับบริการได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน เป็น
หมวดหมู่ ที่ ชั ด เจน และมี ช่ องทาง
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
 

   1. ปรับปรุงพัฒนาการเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยฯ  
        1.1 ด าเนินการปรับปรุง (ปรับปรุง ครั้งท่ี 1) 
เนื่องจากมีข้อมูลและการแสดงผลบางส่วนยังไม่
สมบูรณ์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์
เพิ่มเติม 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
 

  

หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่  4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก า กับติดตาม : ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1.2 ด าเนินการปรับปรุง (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) 
เนื่องจากมีการเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์หลายส่วน จึง
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์เพิ่มเติม 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
 

  

        1.3 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลการติดต่อ แผนยุทธศาสตร์/แผน
พัฒนาฯ แผนการด า เนินงาน จากเว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงข้อมูลและการ
เช่ือมโยงของเมนูหรือไฟล์เอกสารต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
 

  

     ผลของการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยฯ  

 
 

 
 

 



34 
 
ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



39 
 

 
ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน (EIT)   

 8.1  หน่ วยงานเปิ ดโอกาสให้
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น (66.67) 

 

   เ พิ่ ม ก า ร เ ปิ ด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตาม
ภ า ร กิ จ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
ห น่ ว ย ง า น ม า ก
ยิ่งขึ้น 

วิธีการปฏิบัติ : เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอกเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น เช่น 1) การจัดท าบันทึก
ข้ อตกลงความร่ วมมื อทางวิ ชาการกั บ
หน่ วยงานภาครั ฐ และหรือ หน่วยงาน
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา/การพัฒนา
นักศึกษา 2) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ มาก
ยิ่งขึ้น 3) การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
และหรือ หน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
ก าหนดเสร็จ : ภายในไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ : งานวินัยและนิติการ และทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  
การก ากับติดตาม/การรายงาน :  
ผู้ก ากับติดตาม : ผศ. อรรถพล อุสายพันธ์ 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี 
การรายงาน : รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

มาตรการที่ 8 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานมากยิ่งขึ้น โดยมี
การด าเนินการ ดังน้ี 
   8.1 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/
หน่ วย ง านมากยิ่ ง ขึ้ น ในรู ปแบบที่
หลากหลาย เช่น 1) การจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ และหรือ หน่วยงาน
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา/การพัฒนา
นักศึกษา 2) การเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย มากยิ่งขึ้น 3) การร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ และหรือ หน่วยงาน
ภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
   8 . 2  เ ผ ยแพร่ ข้ อมู ล ก า รด า เ นิ น
กิจกรรม/โครงการดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน และภายนอกหน่วยงาน
ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน ผ่านทาง

   1. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564มหาวิทยาลัยฯ 
ไ ด้ จั ด ท า ค ว าม ร่ ว มมื อกั บ เ รื อนจ า จั ง ห วั ด
หนองบัวล าพูและวัดพัชรกิติยาภาราม ซึ่งได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา
ระบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) สร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง เป็นพลดีกลับคืนสู่
สังคม  
http://www.mcru.ac.th/index.php/actnews
/actnewsmcru/1381-actnewsmcru314   
   2. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 อาจารย์            
ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็น
ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนร่วมเครือข่าย
นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่าน
โปรแกรม ZOOM เพื่อท าความเข้าใจเรื่องการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 
(SIL1) หลักสูตร 4 ปี โดยมีอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
http://educ.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TX
preA== 
 

http://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1381-actnewsmcru314
http://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1381-actnewsmcru314
http://educ.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TXpreA
http://educ.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TXpreA
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน (EIT)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3. เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565 คณะกรรมการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเขาบิน ได้จัด

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมถ้ าเขา

บิน ต าบลหินกอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย

มีนายอรรถพล พระลักษณ์ นายกเทศบาลต าบล

หินกอง เป็นประธาน โดยมีตัวแทนคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์สุนิสา  โพธิ์พรม และอาจารย์ ดร.

กนกวรรณ แสนเมือง ร่วมรับฟังความคิดเห็นและ

ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ส านักงาน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และตัวแทนภาคเอกชน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทาง

และมาตรการเพื่ อสนับสนุนการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน  เสนอแนะแนวทาง

และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อ

การพัฒนาถ้ าเขาบิน  ด าเนินการด้านระบบข้อมูล

สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ทุกช่องทาง ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
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ล าดับ ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักฐานการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ต้องมี
การปรับปรุง

เร่งด่วน 

วิธีการปฏิบัติ/ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/
การก ากับติดตามและการรายงาน 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน (EIT)   

ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

จังหวัดราชบุรี 

และ เมื่ อ วั นที่  22 กุ มภาพันธ์  2565 

คณะอนุกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเขาบิน 

ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุม

ชัยพฤกษ์ (1138) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง โดยมีนายอรรถพลพระลักษณ์ 

นายกเทศบาลต าบลหินกอง เป็นประธาน ตัวแทน

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    

นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  

โพธิ์พรม อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมืองและ

อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ คณะอนุกรรมการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ า เขาบิน และภาคีที่

เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อหากรอบการพัฒนาภายในถ้ าเขาบินและ

บริเวณภายนอกถ้ าเขาบิน 

http://mns.mcru.ac.th/index.php/2022/02/

26/new260265/ 
 

 

http://mns.mcru.ac.th/index.php/2022/02/26/new260265/
http://mns.mcru.ac.th/index.php/2022/02/26/new260265/
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การก ากับติดตาม การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฯเป็นประธานประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพ่ือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ITA ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอ านวยการ โดยมีคณะท างานแต่ละชุด
ร่วมประชุมพิจารณาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Link : https://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1578-actnewsmcru351 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1578-actnewsmcru351
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เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้อง
ประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอ านวยการ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานจัดท าข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือการประเมินคุณธรรมแลและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวนันท์นภัส มีถาวร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมให้ข้อมูลและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดส่งLink ให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ต่อไป 
Link : https://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1620-actnewsmcru363 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcru.ac.th/index.php/actnews/actnewsmcru/1620-actnewsmcru363
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หนังสือก ากับติดตามการด าเนินการ และการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ/การรายงานผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

 


