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ส านักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและ
มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด รวมถึงให้หน่วยงานส่วนราชการให้ความส าคัญกับการ
ประเมิน ITA และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้ก าหนด
แนวทางและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีเครื่องมือการประเมินผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ ITAS) 
แบ่งออกเป็น ๓ แบบ ๑๐ ตัวชี้วัด คือ 

 ๑ . แบ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ 
การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ ๔การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๖ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน คือ บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานมาระยะไม่น้อยกว่า ๑ ปี ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ตอบแบบวัดการรับรู้ จ านวน ๒๑๓ คน 
 ๒ . แบบวัดการรับ รู้ของผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ นักศึกษาและผู้ประกอบการ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ตอบแบบวัดการรับรู้ จ านวน ๔๔๒ คน 
 ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ 
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 



๒ 
 

 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร  

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๘.๔๑ คะแนน ซึงถือว่ามีผลการประเมิน 
อยู่ระดับ A 

 

 ๒.๑ พิจารณาตามแบบเครื่องมือการประเมิน พบว่า คะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน รองลงมาคือ คะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรภายใน ( IIT) 
เท่ากับ ๘๘.๕๘ คะแนน และคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของนักศึกษาและสถานประกอบการ (EIT) มีคะแนนน้อย
ที่สุด เท่ากับ ๗๒.๘๐ คะแนน 
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๓ 
 

 

๒.๒ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (๙๓.๙๑ คะแนน) ตัวชี้วัดการใช้
อ านาจ (๘๙.๗๖ คะแนน) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๘๗.๑๑ คะแนน) การแก้ปัญหาการทุจริต (๘๖.๒๑ 
คะแนน) การใช้งบประมาณ (๘๕.๘๙ คะแนน) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน (๗๕.๑๙ คแนน) ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๗๓.๓๓ คะแนน) และตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน (๖๙.๘๙ คะแนน) มีคะแนนน้อย
ที่สุด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน แบบวัด 
๑ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ OIT 
๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ 
๓ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๓.๙๑ IIT 
๔ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ๘๙.๗๖ 
๕ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๗.๑๑ 
๖ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต ๘๖.๒๑ 
๗ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๘๕.๘๙ 
๘ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๗๕.๑๙ EIT 
๙ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๓.๓๓ 

๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน  ๖๙.๘๙ 
 
๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

๓.๑ ข้อเสนอแนะจากการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ใน ระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นใน
การด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินชี้ให้เห็นว่า  

๑. หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ส่วนบุคคล  

๒. บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต  

๓. หน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก  
๔. กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ 
๕. ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในส่วน

ใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต 
๖. ผู้บริหารสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  

๓.๒ ข้อเสนอแนะจากการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

หน่วยงานมีคะแนน EIT มีคะแนนอยู่ใน ระดับพอใช้ (Fair) โดยผลประเมินชี้ให้เห็นว่า 
๑. ประชาชนหรือผู้รับบริการยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม

มาตรฐาน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก   



๔ 
 

 

๒. ประสิทธิภาพการสื่อสาร แม้หน่วยงานจะมีการวางระบบการสื่อสาร แต่ข่าวสารอาจยังไม่เป็น
ปัจจุบันมากนัก 

๓. มีความพยายามปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ แต่ยัง
ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร 

 
ประเด็นการพัฒนาควรด าเนินดังนี้  

๑. การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  

๒. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน   
๓. พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
๓.๓ ข้อเสนอแนะจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีผลประเมินชี้ให้เห็นว่า 
๑. มีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้

๒. หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได ้
 
๔. การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยที่ควรให้ความส าคัญ คือ การรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ต่ ากว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งมีจ านวน ๓ 
ตัวชี้วัด และมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ควรพัฒนาเร่งด่วน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ได้คะแนนดีขึ้นต่อไป ดังนี้ 

 



๕ 
 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพ
การด าเนินงาน (๗๕.๑๙ 
คะแนน) 

๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อ
ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
(e๑) 
 

การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส 
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้กับ
บุคลากร 
๒. จัดกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยบุคคลและนักศึกษา
ดีเด่นประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
๓. จัดท าการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมีต่อการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ 
มี.ค. ๖๓ 
 
 
๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ 
มี.ค. ๖๓ 
 

- ผอ.ส านักงาน
อธิการบดี 
- ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล 
- ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 
- ผอ.ศูนย์การ
จัดการความรู้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๗ 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(๗๓.๓๓ คะแนน) 
 

๑. การเผยแพร่ข้อมูลมีลักษณะ
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง
หลากหลาย (e๖) 
๒. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน (e๗) 

ควรมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลของหน่วยงานที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 

กิจกรรมการยกระดับการ
สื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ 
มี.ค. ๖๓ 
 

- ผอ.กองสื่อสาร
องค์การ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การ
ปรับปรุงการท างาน 
(๖๙.๘๙ คะแนน) 

๑. การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน /การให้บริการให้ดี
ขึ้น (e๑๒) 
 
 

ควรพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือ

๑. ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ 
มี.ค. ๖๓ 
 

- ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
- ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 



๖ 
 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๒. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/ การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น
และให้เกิดความโปร่งใส (e๑๔) 

 

ปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส 

๒. การน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการให้บริการ 
๓. การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 






