
 

ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการดำเนนิงานการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนนิงานของหนวยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ครัง้ที ่2/ 2564 

วนัพธุที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2564 
ณ หองประชมุนริศรานวุดัตวิงศ สำนักงานอธิการบด ีตลิง่ชนั 

********************* 
 
ระเบยีบวาระที ่1 รบัรองรายงานการประชมุ 

 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร งใสการดำเนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/ 2564 วันพุธท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 
2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

 
ระเบยีบวาระที ่2 เรือ่งแจงเพือ่ทราบ 

ไมม ี
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้กอน 

ไมม ี
 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สำหรับการตอบแบบ

สำรวจการรับรู ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครฐั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.3 แนวทางการเชื่อมตอขอมูลของมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/ สวนงาน 

 
ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งอืน่ ๆ 

 ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการดำเนนิงานการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนนิงานของหนวยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ครัง้ที ่2/ 2564 

วนัพธุที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2564 
ณ หองประชมุนริศรานวุดัตวิงศ สำนักงานอธิการบด ีตลิง่ชนั 

********************* 
ระเบยีบวาระที ่1 รบัรองรายงานการประชมุ 

 
1.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการดำเนนิงานการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
1/ 2564 วันพุธที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได เชิญ
คณะกรรมการฯ ประชุม ครั้งท่ี 1/ 2564 ในวันพุธท่ี 3 มีนาคม 2564 เพ่ือหารือ และพิจารณาผลการ
ดำเนินงานสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวนั้น 
 รายละเอียดรายงานการประชมุตามเอกสารแนบประกอบวาระการประชุม  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
มต.ิ........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการดำเนนิงานการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนนิงานของหนวยงานภาครฐั 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ครัง้ที ่2/ 2564 

วนัพธุที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2564 
ณ หองประชมุนริศรานวุดัตวิงศ สำนักงานอธิการบด ีตลิง่ชนั 

********************* 
ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 

 
4.1 ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สำหรับการตอบแบบสำรวจการรับรู    

ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษาไดขออนุเคราะหคณะ/ สวนงาน ในการสงขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สำหรับการตอบแบบสำรวจการรับรู ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อใหการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความ
เรียบรอย และเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงขอใหคณะ/ สวนงาน จัดทำเสนอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จำนวนรอยละ 10 ของจำนวนผูมีสวนไดสวนเสียแตละประเภท เพื่อทำหนาที่
ตอบแบบสำรวจการรับรู และสงกลับมายังกองประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 นั้น บัดนี้ 
คณะ/ สวนงาน ไดเสนอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียครบทุกคณะ/ สวนงานแลว มีจำนวนรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จำนวน 501 รายชื่อ  
2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จำนวน 1,084 รายชื่อ  
ซึ่งเพียงพอสำหรับเปนกลุมตัวอยางข้ันต่ำของมหาวิทยาลัย คือ กลุมละไมนอยกวา 400 รายชื่อ 
และเมื่อระบบเปดใหตอบแบบสำรวจในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 กองประกันคุณภาพการศึกษาจะ

ประชาสัมพันธใหคณะ/ สวนงาน แจงผูที่เสนอรายชื่อในการเขาตอบสำรวจตอไป 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบวาระการประชมุ  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มต.ิ........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 

4.2 ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสงเสรมิคณุธรรมและความโปรงใส การประเมินคณุธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 

ตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษาไดขออนุเคราะหคณะ/ สวนงาน ในการรายงานการดำเนินงานตามแนว
ทางการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหสงกลับมายังกองประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2564 
แลวนั้น โดยฝายเลขานุการไดดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานจากคณะ/ สวนงาน ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังนี้ ผลการ
ดำเนินการท่ีคณะ/ สวนงานเสนอมายังมีความไมครบถวนของขอมูล เชน ลิงกอางอิงผลการดำเนินงานสำหรับ
แบบวัด OIT (การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน) ซ่ึงจำเปนตองขอความอนุเคราะหคณะ/ สวนงาน 
ในการนำผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของในการเผยแพรในเว็บไซตของคณะ/ สวนงานตอไป และยังคงไวจนกวา
การประเมินจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2564  

รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบวาระการประชุม  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 แนวทางการเชื่อมตอขอมูลของมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/ สวนงาน 
สรุปเรื่อง 

การเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบวัด OIT (แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ) ข้ึนเว็บไซตเผยแพรขอมูล
สาธารณะของมหาวิทยาลัย (https://www.su.ac.th/th/ita_home.php) และการเชื่อมตอขอมูลของ
มหาวิทยาลัยไปยังคณะ/ สวนงาน เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก 

รายละเอียดการดำเนินงานขอความอนเุคราะหสำนักดิจิทัลเปนผูชี้แจง  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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


