
 

การดำเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  

ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   

 

1. ความกาวหนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในคณะสาธารณสุขศาสตร ในป พ.ศ. 2566   

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขารับการตรวจวัดการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ (ITA) ประจำป พ.ศ. 2565 ภาพรวมคะแนนผลการประเมิน: 

82.39 คะแนน ระดับผลการประเมิน: B แบงแยกตามรายดาน ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ (ITA) ประจำป พ.ศ. 2565  

เคร่ืองมือการประเมิน 
คะแนนที่ได  

(100 คะแนน) 

น้ำหนัก  

(รอยละ)  

คะแนน  

ถวงน้ำหนัก 

1. แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  89.43 30 26.83 

2. แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  83.59 30 25.08 

3. แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  76.19 40 30.48 

รวม  82.39 

สรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดผลคะแนน

แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) อยูในระดับที่ผานเกณฑ ผลคะแนนแบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(EIT) อยูในระดับที่ใกลผานเกณฑ สวนแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) อยูในระดับที่ต่ำกวาเกณฑ 

ซ่ึงมีขอคำถามท่ีคณะยังไมสามารถตอบไดตามตัวชี้วัด จึงทำใหเสียคะแนนในขอดังกลาว  

ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความนโปรงใสในการ

ดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือศึกษาปญหาและหา

แนวทางการพัฒนาในการดำเนินการครั้งตอไป  

  



ปฏิทินการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทำปฏิทินแผนการ

ดำเนินงานข้ึน เพ่ืองายตอการปฏิบัติ ควบคุม และตรวจสอบกิจกรรมแตละข้ันตอน ตลอดท้ังการติดตามการ

ดำเนินการในมิติตางๆ ของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในคณะประจำปงบประมาณนั้นๆ  

 

ตารางท่ี 2 ปฏิทินการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  

ลำดับ  กิจกรรมการดำเนินงาน  ชวงเวลาดำเนินการ  

1. รับฟงการเผยแพรปฏิทิน/คูมือการประเมินจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล  

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  

2.  แจงความประสงคเขารวมการตรวจรับการประเมิน ITA 2566  20 ธันวาคม พ.ศ. 2565  

3. ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานเตรียม

รับการประเมิน ITA 2566  

10 มกราคม พ.ศ. 2566  

4. ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการรับตรวจประเมิน ITA 

2566  

14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566  

5. เขารวม คลินิก MU ITA  14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566  

6. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของคณะฯ ITA 2566  

20 มีนาคม พ.ศ. 2566  

7. สงขอมูลแบบวัด IIT  บัดนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566  

8. สงขอมูลแบบวัด EIT  บัดนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

9. สงขอมูลแบบวัด OIT  สงวันสุดทาย 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

10. รวบรวมนำเสนอผลการสงขอมูลแบบวัด ITA 2566  พฤษภาคม พ.ศ. 2566  

11. การตรวจประเมินและสรุปผลการประเมิน  พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

12. ชี้แจงเพ่ิมเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT  มิถุนายน พ.ศ. 2566  

13. ประกาศผลการประเมิน  สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2566  

14.  รวบรวมนำเสนอผูบริหาร  กันยายน พ.ศ. 2566  



เปาหมายการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขารับการตรวจวัดการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการคาเปาหมาย (Targets) 

อยูที่ระดับ A ( 85 คะแนน) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ 

(ITA) ประจำป พ.ศ. 2565 ภาพรวมคะแนนผลการประเมิน: 82.39 คะแนน ระดับผลการประเมิน: B ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวาในปงบประมาณท่ีผานมายังไมสามารถบรรลุคาเปาหมายของหนวยงาน ดังนี้  

ตารางท่ี 3 เปาหมายการพัฒนาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล  

ตัวช้ีวัดหลัก (Corporate KPIs) 

หนวยนับ คาเปาหมาย (Targets)  

ระดับ 

ระยะ 5 ป  

(2561 – 

2565) 

ระยะ 10 ป  

(2566 – 2570) 

ระยะ 15 ป  

(2571 – 

2575) 

ระยะ 20 ป  

(2576 – 

2580)  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) อยูใน

ระดับสูง (เกณฑมหาวิทยาลัยมหิดล)  

ระดับ 
A 

(85 คะแนน)  

AA 

(95 คะแนน)  

AA 

(95 คะแนน) 

AA  

(95 คะแนน) 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

หนวยงานของภาครัฐ (คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล)  

ระดับ 82.39  95 คะแนน 

ระดับ AA  

- - 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีมาตรการสงเสริม 

สนับสนุน การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคกร โดยรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน การจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อใหบุคลากรของคณะไดรับทราบขอมูลในมิติตางๆ ของการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสฯ (ITA) และไดตั้งคาเปาหมาย (Targets) อยูท่ีระดับ AA (95 คะแนน)  



2. ขอมูลรายละเอียดการวเิคราะห ประเด็นพิจารณาการจัดทำการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) และแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของคณะสาธารณสขุศาสตร  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตรวจรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ และมีขอ OIT ท่ีตอบไมตรงคำถาม

ทำใหไมไดรับคะแนนจากการตรวจนั้น ซ่ึงแยกประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 4 ขอเสนอแนะผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) พ.ศ. 2566  

ขอ ขอมูล ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  แนวทางการพัฒนาของคณะ   การดำเนินการในป พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

O1 โครงสราง  - ขอมูลตามรายการหลักฐานไมพบการ

แสดง “ตำแหนงทีส่ำคัญ” ในผงั

โครงสรางองคกร โดยปรากฎเพียงการ

แบงสวนงานภายใน  

- เปลี่ยน คณะสาธารณสุขศาสตร เปน 

คณบดี และตำแหนงหัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน  

- จัดประชุมคณะทำงานผูรับผิดชอบหลัก เพื่อ

ศึกษาและจัดทำขอมูลโครงสรางโดยงาน

สื่อสารองคกร พรอมทั้งอัพโหลดขอมูลลงบน

เว็บไซตหลักของคณะสาธารณสขุศาสตร  

- งานสารสนเทศและสื่อสาร

องคกร 

- งานแผนและพัฒนาองคกร  

- คณะทำงาน  

O8 Q&A  - การลิงคไปยัง Messenger ยังไม

สอดคลองกับองคประกอบของการ

เปดเผยขอมูล Q&A ตามแนวทางการ

ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

โดยหากเปนชองทาง Messenger 

จะตองเปน Add-on ที่ปรากฏอยูหนา

เว็บไซตหลัก  

- ควรเปลีย่นจาก Messenger ของ 

Facebook เปน  

1) กระดานถาม – ตอบปญหา   

2) กลองขอความ Fan page  

3) ถาม - ตอบ ขอสงสัยของประชาชน  

- จัดประชุมคณะทำงานผูรับผิดชอบหลัก 

จัดทำขอมูลการถามตอบผานเว็บไซตหลัก เมื่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 โดย

คณะทำงานไดมีมติใหงานสื่อสารองคกรแกไข 

พรอมทั้งอัพโหลดลงบนเว็บไซตหลักของคณะ

สาธารณสุขศาสตร  

- งานสารสนเทศและสื่อสาร

องคกร 

- งานแผนและพัฒนาองคกร  

- คณะทำงาน  



ขอ ขอมูล ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  แนวทางการพัฒนาของคณะ   การดำเนินการในป พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  - ไมมีขอมูลของป 2565 แมจะมีขอมูล

ปการศึกษา แตปรากฏการอัพเดทเมื่อ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

(กศ. วิจัย บริการ) การใหบริการ* 

- แสดงขอมูลตามพนัธกิจ   

- สถิติการใหบริการ  

- สรุปยอดรายเดือน ปลาสดุ พ.ศ. 2565  

- คณะทำงานไดประสานงาน และมอบหมาย

ใหผูรับผิดชอบหลักจัดสงขอมูลที่เกิดข้ึนใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประกอบดวยพันธ

กิจหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร  

- งานการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา  

- งานวิจัยและนวัตกรรม  

- งานบริการวิชาการ  

O16 รายงานผลสำรวจความพึง

พอใจการใหบริการ  

- เปนขอมูลป 2563  

(ตามพันธกิจ) (กศ. วิจัย บริการ) /

จำแนกภายในและภายนอก 

- ความพึงพอใจ สนง. 2564  

- ความพึงพอใจ OPHETS 2564 

- ความพึงพอใจตามภารกิจคณะป พ.ศ. 

2564 (ผลของปที่ผานมา)  

- คณะทำงานไดประสานงาน และมอบหมาย

ใหผูรับผิดชอบหลักจัดสงขอมูลที่เกิดข้ึนใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบดวยพันธ

กิจหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร 

- งานการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา  

- งานวิจัยและนวัตกรรม  

- งานบริการวิชาการ  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน  

- ไมมีการสรุปผลจำแนกเปนรายเดือน  - สรุปผลจดัซื้อจัดจางรายเดือน ป 2565 

(ต.ค.64 – ก.ย.65)  

- คณะทำงานไดจัดประชุม เมื่อวันที่ 31 

มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อประสานงานและ

มอบหมายใหเจาที่พัสดุและบริหารสินทรัพย 

จัดทำการสรุปผลรายเดือน (6 เดือนแรก) และ

ดำเนินการอัพโหลดขอมูลงเวบ็ไซต  

- งานพัสดุและบริหารสินทรัพย   



ขอ ขอมูล ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  แนวทางการพัฒนาของคณะ   การดำเนินการในป พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

O26 การดำเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล  

- ไมไดแสดงผลการบริหารทรัพยากร

บุคคล โดยขาดขอมูลเชิงประจักษณที่

แสดงถึงความกาวหนาในการ

ดำเนินการตามนโยบายในระดบั

มหาวิทยาลยัที่อางอิง  

ควรแยกเปนหัวขอดังนี้  

1. การวางแผนอัตรากำลัง  

2. การสรรหาคนดีคนเกง  

3. การพัฒนาบุคลากร 

4. การสรางความกาวหนาในอาชีพ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. การสงเสริมจริยธรรมและรักาวินัย

ของบุคลากร  

- คณะทำงานไดจัดประชุม หารือ ประสานงาน 

และมอบหมายใหเจาที่งานบริหารทรพยากร

บุคคลจัดทำผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยประกอบดวยขอมูลเชงิประจักษณที่แสดง

ถึงความกาวหนาในการดำเนนิการตามนโยบาย

คณะและดำเนินการอัพโหลดขอมูลงเว็บไซต 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566  

- ไดมีการสงขอมูลกลบัมายังผูประสานงาน

หลัก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566  

- รองคณบดีฝาย HR  

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป  

- ไมไดเปนขอมูลเชิงประจักษณที่เอ้ือ

ตอการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการ

ตรวจสอบเพื่อสรางคุณธรรมและความ

โปรงใส  

- รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปงบประมาณ 2564  

- คณะทำงานไดจัดประชุม เพื่อมอบหมายให

เจาที่งานบริหารทรพยากรบุคคลจัดทำรายงาน

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป 2565 และดำเนนิการอัพโหลด

ขอมูลงเว็บไซต   

- ไดมีการสงขอมูลกลบัมายังผูประสานงาน

หลัก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

- รองคณบดีฝาย HR  

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

O32 ชองทางการรับฟงความ

คิดเห็น 

- ไมพบชองทางสื่อสารโดยตรงผาน

หนาเว็บไซตหลัก  

- เพิ่มชองทางติดตอหนวยงาน/แสดง

ความคิดเห็น/เสนอแนะ/ถาม-ตอบ ขอ

สงสัย  

- คณะทำงานไดมอบหมายใหเจาที่งาน

เทคโนโลยีการศึกษาและงานสือ่สารองคกร

- รองคณบดีฝาย HR  

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล  



ขอ ขอมูล ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  แนวทางการพัฒนาของคณะ   การดำเนินการในป พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

จัดทำชองทางสื่อสารโดยตรงผานหนาเว็บไซต

หลักเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566  

- ไดมีการสงขอมูลกลบัมายังผูประสานงาน

หลัก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อ

ปองกันการทุจริต  

- ไมพบแผนความเสี่ยงในป 2565  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปงบ พ.ศ. 2565  

- คณะทำงานไดประสานงาน เพื่อมอบหมาย

ใหเจาหนาที่งานแผนและพฒันาองคกร

ผูรับผิดชอบความเสี่ยงดำเนนิการ เพิ่มประเด็น

การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต

ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 6 

เดือนแรกของปงบ)  

- ผูรับผิดชอบรับทราบและดำเนินการตามที่

ไดรับมอบหมาย เมื่อวันที่ 1 มนีาคม 2566  

- งานแผนและพัฒนาองคกร  

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

- ไมพบแผนความเสี่ยงจึงไมพบผลการ

ดำเนินงานที่สอดคลองตามแผน  

- แบบรายงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง

การทุจริตฯ ปงบ พ.ศ. 2565  

- คณะทำงานไดประสานงาน เพื่อมอบหมาย

ใหเจาหนาที่งานแผนและพฒันาองคกรจัดทำ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมชิอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  

- งานแผนและพัฒนาองคกร  

 สรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีขอคำถามที่ยังไมผานตามเกณฑที่กำหนด ซึ่งทางคณะไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และใหขอเสนอแนะในการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ในปตอไป  



 

แผนภูมิ วงจรคุณภาพ PDCA  

 

 

 
 

ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการดำเนินงานตามวงจรเดมม่ิง  

การวางแผน (Plan)  การปฏิบัติ (Do)  ตรวจสอบ (Check)  การดำเนินงานใหเหมาะสม (Act)  

     เป  นการกำหนดกรอบงาน ท่ี

ตองการแกปญหา/ตองการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม 

ๆ โดยพ ิจารณาว า ต องนำข อมูล

อะไรบางที่เกี่ยวของมาวิเคราะห แลว

กำหนดทางเล ือกในการปร ับปรุ ง 

เปลี ่ยนแปลง การวางแผนจะชวยให

สามารถคาดการณความสำเร ็จใน

อนาคต และชวยลดความสูญเสียตาง ๆ 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  

   เปนการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

และพัฒนา ตามทางเลือกที่กำหนดไว

ในแผน ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบ

ระหวางการปฏิบัติดวยวาดำเนินไปใน

ทิศทางที่กำหนดไวหรือไม  มีปญหา

อุปสรรคท่ีตองแกไขหรือไม  

     เปนการประเมินผลการดำเนินงาน 

ซ ึ ่งทำใหทราบวาการปฏิบ ัต ิบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกำหนดไว

หรือไม โดยกำหนดความถี ่ของการ

ตรวจสอบตามความเหมาะสม  

   เปนการวิเคราะหผลการตรวจสอบ 

และนำผลการตรวจสอบมาดำเนินการ 

2 กรณี คือ  

   กรณีที่ 1 ถามีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

ใหนำกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำ

เปนมาตรฐาน  

   กรณีที ่  2 ถาผลงานยังไม บรรลุ

วัตถุประสงค ตองนำผลการประเมินมา

พิจารณาวาควรปรับปรุงแกไขอยางไร

ตอไป  

 



 

ตารางท่ี 6 ผลการดำเนินงานตามวงจรเดมม่ิง ( Deming Circle) สรุปดังนี้  

การวางแผน (Plan)  

(ระบุและวิเคราะหปญหา) 

การปฏิบัติ (Do)  

(พัฒนาทางออกและดำเนินการตามแผน) 

ตรวจสอบ (Check)  

(ประเมินและสรุปผล) 

ปรับปรุง (Act)  

(ปรับปรุงแกไขและวางแผนใหมตอไป)  

1) จัดเตรียมแผนการอบรมโครงการแลกเปล่ียน

เรียนรูการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

1) กำหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการจัดโครงการ 

2) บันทึกเชิญผูเขารวมโครงการ และบันทึก

เชิญวิทยากร  

3) คำกลาวรายงาน และคำเปดโครงการ  

4) ประสานงานทีมบริหาร คณาจารย บุคลากร 

และวิทยากรผูบรรยาย และผูชวยจัดโครงการ 

5) จองหองประชุมออนไลน   

1) ตรวจสอบว ันว  างของคณะผ ู  บร ิ หาร 

คณาจารย และบุคลากร และนัดหมายวันจัด

โครงการ   

2) ตรวจสอบความถูกตองของบันทึกตางๆ โดย

ผูทรงคุณวุฒิ  

3) ตรวจสอบคำกล าวรายงาน และส งให

ผูบริหาร  

4) แจงตอบรับจากผูบริหาร และผูรวมโครงการ  

5) ตรวจสอบการตอบรับการจองหองประชุม  

1) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ยังใชเวลา

มากเกินไป ควรจัดทำปฏิทิน และแจงเวลาให

ชัดเจน 

2) เนื่องดวยเปนการจักโครงการครั้งแรก จึงมี

ขอผิดพลาดในการจัดทำบันทึก คำกลาว และ

ขาดตัวอยางคำปดโครงการ  

3) ผูบริหารใหความสำคัญ และเปนผูนำที่ตั้งใจ

จะพลักดันใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม  

2) จัดทำการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภายใน

และภายนอกองคกร สื ่อสารประชาคมชาว

สาธารณสุขศาสตร และผูเกี่ยวของ  

2.1) ประสานงานสื ่อสารองคกร ในการแจง

ขอมูลเพื่อจัดทำโปสเตอรประชาสัมพันธเชิญ

ชวนลงทะเบียน และเขารวมโครงการ  

2.2) เผยแพรขอมูลเชิญเขารวมโครงการผาน

ชองทางตางๆ ของคณะ เชน Facebook, Line 

และเว็บไซตหลักของคณะเพื่อส่ือสารประชาคม

ชาวสาธารณสุขศาสตร และผูเกี่ยวของ  

2.1) ตรวจสอบความถูกตอง และความสวยงาม

ของขอมูลบนโปสเตอร เสนอผูบริหารพิจารณา 

และปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูบริหาร  

2.2) ตรวจสอบชองทางการเผยแพรข อมูล

ประชาสัมพันธเชิญชวนผูเขารวมโครงการ โดย

ชองทาง Facebook, Line และเว็บไซตหลัก

ของคณะ  

2.1) การจัดทำโปสเตอรเชิญชวนประชาสัมพันธ

มีการปรับแกตามคำแนะนำของผูบริหาร 2 ครั้ง 

และนำไปเผยแพรในชองทางหลักของคณะ  

2.2) การจัดทำขอมูลโครงการ กำหนดการ 

หนังสือเชิญชวน ปฏิทินการทำงาน ขอมูลไดรับ

การตรวจสอบจาก คุณนภาพร มวงสกุล และ

ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร  

3) จัดกิจกรรมสรางความเขาใจในเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ  

3.1) ประธานเปดโครงการ ผูรับผิดชอบกลาว

วัตถุประสงคของโครงการแกผูรวมงาน  

3.1) เนื้อหาคำกลาวเปดงาน และรายละเอียด

โครงการมีความเรียบรอยถูกตองครบถวน  

3.1) การทำเนื ้อหาโครงการ คำกลาว และ

กำหนดการ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกตองเรียบรอย 



 

การวางแผน (Plan)  

(ระบุและวิเคราะหปญหา) 

การปฏิบัติ (Do)  

(พัฒนาทางออกและดำเนินการตามแผน) 

ตรวจสอบ (Check)  

(ประเมินและสรุปผล) 

ปรับปรุง (Act)  

(ปรับปรุงแกไขและวางแผนใหมตอไป)  

3.2) วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอ

ความเปนมาและความสำคัญของการจัดทำ

โครงการ  

3.3) ระยะเวลาในการจัดโครงการ  

3.4) การบรรยาย และการแลกเปล ี ่ ยน

ขอคิดเห็นของผูเขารวมโครงการเพื่อสรางความ

เขาใจในเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ   

3.2) วิทยากรบรรยายเนื ้อหาครบทั ้ง 3 สวน 

ของกิจกรรม และมีการถาม-ตอบ ทายการ

บรรยาย  

3.3) ระยะเวลามีความเหมาะสม มีการพักเบรค

นอยเกินไป และการส่ือสารยังไมดีเทาท่ีควร  

3.4) เนื้อหาของการบรรยายคอนขางเยอะ มี

หลายองคประกอบ และเปนกิจกรรมท่ีคณะเขา

รวมเปนปแรก   

3.2) ควรเพิ ่มว ิทยากร และจัดการอบรมท่ี

กระชับ มีกิจกรรมใหเกิดความนาสนใจ  

3.3) จัดแบงเวลาเปนชวงของการนำเสนอตาม

การวัดการความรับรูของแตละสวนการประเมิน  

3.4) เพิ่มชองทาง/ระยะเวลา การถาม - ตอบ 

และอธิบายในประเด็นขอสงสัยอื่นๆ  

4) สุมเลือกผูตอบแบบการสำรวจความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

4.1) ผูบริหารทำการคัดเลือกบุคลากร โดยรวม

ทุกประเภทท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน  

4.2) จัดทำบันทึกเชิญผูไดรับคัดเลือกใหเขารวม

อบรมโครงการ/กิจกรรม (พรอมสง E-mail) 

4.3) เตรียมแบบสอบถามสำหรับการประเมิน 

IIT ใหกับผูไดรับคัดเลือก (พรอมสง E-mail)  

4.4) ประกาศเชิญชวนบุคลากรรวมกันตอบ

แบบประเมิน IIT ผานหลายชองทางของคณะฯ  

4.1) รวบรวมรายชื่อผูไดรับคัดเลือกจำนวน 30 

รายช่ือ (รอยละ 10) ตรวจสอบใหครบ  

4.2) ตรวจสอบการสงหนังสือเชิญ พรอมท้ัง

ติดตอสอบถามผูท่ีไดรับคัดเลือก   

4.3) จัดสงลิงค แบบประเมินใหก ับผู ได รับ

คัดเลือกทาง E-mail  

4.4) ตรวจสอบจำนวนผูตอบแบบประเมินโดย

ลิงคท่ีมหาวิทยาลัยสงให (ครบตามท่ีกำหนด)  

4.1) กำหนดสัดสวนใหครอบคลุมทุกประเภท

ของบุคลากรตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

4.2) ประสานงานแจงผูที่ไดรับคัดเลือก และผู

ประสานงานหลักของผูรับผิดชอบ  

4.3) จัดเก็บสถิติขอมูล และตรวจสอบขอมูล

การตอบรับทาง E-mail  

4.4) ควรจัดทำการประชาสัมพันธ ทุกชองทาง 

2-3 ครั้ง และดำเนินการกอนประเมิน 2 เดือน  

5) ขอความรวมมือกับผู ตอบแบบการสำรวจ

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(EIT) 

5.1) สุ มเลือกบุคคลภายนอกที ่มีการติดตอ/

ประสานงาน/ใชบริการกับทางคณะ  

5.2) จัดทำบันทึกเชิญผูไดรับคัดเลือกใหเขารวม

อบรมโครงการ/กิจกรรม (พรอมสง E-mail)  

5.1) รวบรวมรายชื่อผูไดรับคัดเลือกจำนวน 80 

รายชื่อ (รอยละ 10) ตรวจสอบใหครบ  

5.2) ตรวจสอบการสงหนังสือเชิญ พรอมท้ัง

ติดตอสอบถามผูประสานงานหลัก   

5.1) กำหนดสัดสวนบุคคลภายนอก EIT ให

ครอบคลุม จำนวน 160 รายช่ือ   

5.2) ประสานงานแจงผูที่ไดรับคัดเลือก และผู

ประสานงานหลักของผูรับผิดชอบ  



 

การวางแผน (Plan)  

(ระบุและวิเคราะหปญหา) 

การปฏิบัติ (Do)  

(พัฒนาทางออกและดำเนินการตามแผน) 

ตรวจสอบ (Check)  

(ประเมินและสรุปผล) 

ปรับปรุง (Act)  

(ปรับปรุงแกไขและวางแผนใหมตอไป)  

5.3) เตรียมแบบสอบถามสำหรับการประเมิน 

EIT ใหกับผูไดรับคัดเลือก (พรอมสง E-mail)  

5.4) ประกาศเชิญชวนผูไดรับคัดเลือกตอบ EIT 

โดยผานลิงคท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด  

5.3) จ ัดสงลิงค แบบประเมินใหก ับผู ได รับ

คัดเลือกทาง E-mail  

5.4) ตรวจสอบจำนวนผูตอบแบบประเมินโดย

ลิงคท่ีมหาวิทยาลัยสงให (ครบตามท่ีกำหนด)  

5.3) จัดเก็บสถิติขอมูล และตรวจสอบขอมูล

การตอบรับทาง E-mail  

5.4) ควรจัดทำการประชาสัมพันธ/แจงไปเลขา

หรือผูประสานงานหลัก  

6) การจัดทำขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(OIT) คณะสาธารณสุขศาสตร  

6.1) แตงตั้งกรรมการ ITA คณะ และแจงขอมูล 

OIT กับผูท่ีเกี่ยวของกับตัวชี้วัดน้ัน  

6.2) จัดทำบันทึกแจงขอความอนุเคราะหขอมูล 

OIT กับผูท่ีเกี่ยวของกับตัวชี้วัดน้ัน  

6.3) ตรวจสอบข อม ูล OIT ท ี ่ ได  ร ั บจาก

หนวยงานตางๆ จากผูท่ีเกี่ยวของกับตัวชี้วัด   

6.4) นำขอมูลที ่ไดร ับจากผู เก ี ่ยวของไปลง

เว็บไซตหลักของคณะเพื่อรับการตรวจสอบ  

6.1) ตรวจสอบรายชื ่อกรรมการ ITA และ

ประสานแจงขอมลู OIT กับผูท่ีเกี่ยวของ   

6.2) ตรวจสอบบันทึกแจงขอความอนุเคราะห

ขอมูล OIT กับผูรับผิดชอบ   

6.3) ตรวจสอบความถูกตองขอมูล OIT ที่ไดรับ

ตอบจากผูรับผิดชอบ   

6.4) นำขอมูลที ่ไดร ับจากผู เก ี ่ยวของไปลง

เว็บไซตหลักของคณะเพื่อรับการตรวจสอบ  

6.1) ทำ (ราง) คณะกรรมการ ITA ใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ โดยใชเริ่ม เดือน พฤศจิกายน 2565  

6.2) ติดตอ สอบถาม ประสานงาน กับผูท่ีไดรับ

มอบหมายตัวชี้วัด OIT   

6.3) ตรวจสอบความถูกตองของการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ OIT พรอมจัดลงตามตัวชี้วัด  

6.4) จัดสงขอมูลไปใหงานสื่อสารองคกร (พี่โบ) 

สำหรับลงเว็บไซตหลักของคณะ  

7) ประเมินความพึงพอใจ และขอเสนอแนะ 

และจัดทำรูปเลมรายงานผลการปฏิบัติงานของ

โครงการฯ  

7) จัดทำขอมูลการประเมินความพึงพอใจ 

ขอเสนอแนะ สงใหบุคลากรผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมตอบประเมิน  

7) นำขอมูลท่ีไดรับการประเมินมาสรุปทำขอมูล 

หาอัตราสวน และผลลัพธของความพึงพอใจใน

โครงการ/กิจกรรมครั้งน้ี  

7) นำผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจ

วิเคราะหและหาแนวทางพัฒนาแกไขตอไป  

 



 

 


