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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

1 ต.ค. 64  ก ำหนดเป้ำหมำยผลกำรประเมิน และแนวทำง
กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน ITA ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 รวมถึงก ำหนดแนว

ทำงกำรด ำเนินงำน ITA ประจ ำส่วนงำนวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนนิงำน ITA เข้ำที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน (ประจ ำเดือน กันยำยน 

2564)  

 สถำบันได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรประเมิน ITA  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ 97 คะแนน ระดับ AA โดยมี

คะแนนดังนี้  

- แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)  

100 คะแนน 

- แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

(IIT) 96 คะแนน  

- แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

(EIT) 95 คะแนน 

 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ITA ประจ ำส่วนงำน

วิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  

วันอังคำรที่ 5 ตุลำคม 2564 
 

https://bit.ly/3xEywaQ 

 

 

 

 สถำบันด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งกำรด ำเนินงำน ITA 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้แก ่

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ITA และ

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ITA  
 

https://bit.ly/36wQsZC 

 
 

 

 

 

 

 สถำบันจัดท ำปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนินงำนของ หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 

 ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

https://bit.ly/3Kec4I8 
 

 

https://bit.ly/3xEywaQ
https://bit.ly/36wQsZC
https://bit.ly/3Kec4I8
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

 ต.ค. 64  มอบหมำยผูบ้ริหำรรับผิดชอบข้อมูล ITA 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระดับสถำบัน  

 สถำบันมอบหมำยผู้บริหำรรับผิดชอบดูแลข้อมูลกำร

ประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้แก ่

 ข้อมูลแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 

และข้อมูลแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยนอก (EIT)  

หัวข้อ สร้ำงกำรรับรู้ ITA โดยกำรเสริมสร้ำง

ภำพลักษณ์ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

   มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำบุคลำกร  

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำ

สัมพันธ์  

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรกำยภำพและ
ส่ิงแวดล้อม  

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 

หัวข้อ Counter Services ยกระดับควำมพึงพอใจ

กำรให้บริกำร 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้  

- คณบดี 12 คณะ 5 วิทยำลัย 

- ผู้อ ำนวยกำร 5 ส ำนัก  
- ผู้อ ำนวยกำร 11 ส ำนักงำน 

 ข้อมูลแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)  

มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก จ ำนวน 5 ส ำนัก  
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน จ ำนวน 11 ส ำนกังำน 

- หัวหน้ำส ำนักงำนสภำสถำบัน 

 

 ข้อมูลแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยใน (IIT) และข้อมูลแบบวัดกำรรับรู้ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)  

 สร้ำงกำรรับรู้ ITA : ส่งเสริมภำพลักษณ์

ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 Counter Services ยกระดับควำมพึง

พอใจกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 

(OIT)  
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

2 พ.ย. 64  รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนนิงำน ITA   รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน ITA เข้ำที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน (ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564)  

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  

วันอังคำรที่  2 พฤศจิกำยน  2564  

 

https://bit.ly/3uSNzf0 

 

 ก ำหนดหน่วยงำนผู้บริหำรรับผิดชอบข้อมูล 

ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระดับ

สถำบัน 

 สถำบันมอบหมำยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบข้อมูล ITA ระดับ

สถำบัน ดังนี้ 

 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 

 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 

 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 

 หน่วยผู้รับผิดชอบข้อมูล ITA ระดับสถำบัน 

 

https://bit.ly/3Kk0QSq 

 

 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่
เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทำงกำร

ติดต่อสอบถำมที่หลำกหลำยมำกขึ้น เช่น Line , 

Facebook , Messenger Live Chat , Chatbot  

 

 สถำบันมีกำรจัดท ำช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ที่หลำกหลำย ได้แก่ Line , 

Facebook , Messenger Live Chat , KMITL channel , 

Instagram 

 Facebook สถำบัน 
 

https://www.facebook.com/kmitlofficial 

 Messenger Live Chat สถำบัน 
 

https://www.kmitl.ac.th/ 

 KMITL CHANNEL  
 

https://www.youtube.com/user/prKMITL 

 Instagram สถำบัน 
 

https://www.instagram.com/kmitlofficial/ 

 Line สถำบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3uSNzf0
https://bit.ly/3Kk0QSq
https://www.facebook.com/kmitlofficial
https://www.kmitl.ac.th/
https://www.youtube.com/user/prKMITL
https://www.instagram.com/kmitlofficial/
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

 พ.ย. 64  มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรใน

หน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบโดยกำร

จัดประชุมชี้แจง จัดท ำหนังสือเวียน เผยแพร่บน

เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

 สถำบันมีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์สถำบัน  

 สถำบันมีกำรจัดท ำหนังสือเวียนให้กับบุคลำกรภำยใน
สถำบันรับทรำบ ผ่ำนระบบ e-office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

- http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/it

a/2565/kmitlplan2565001.pdf 
 

- https://ita.kmitl.ac.th/open-data/budget-

management/ 

 

 

 ส่วนงำนวิชำกำร/ส ำนัก จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ITA

ประจ ำหน่วยงำน 

 ส่วนงำนวิชำกำร / ส ำนัก ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ITA ประจ ำ

หน่วยงำน 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำน ITA ประจ ำส่วนงำนวิชำกำร 

https://drive.google.com/drive/folders/13FU-

dNId9LtJOLTFqc-5jrKHtCbsoNY9?usp=sharing 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน ประจ ำ

ส ำนัก 

https://bit.ly/3EGsk3y 
 

 ส่วนงำนวิชำกำร / ส ำนัก จัดท ำแผน 

กำรด ำเนินงำนประจ ำหน่วยงำน ซึ่งประกอบด้วย 

6 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 6 , 7 และ 8 เป็นตัวชี้วัด

บังคับ) เนื่องจาก ผลกำรประเมินของสถำบันมี

คะแนนไม่ผ่ำนเกณฑ์ 85 คะแนน 

 ส่วนงำนวิชำกำร / ส ำนัก ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน ITA ประจ ำหน่วยงำน ตำมตัวชี้วัดที่สถำบัน

ก ำหนด 

 แผนกำรด ำเนินงำน ITA ประจ ำส่วนงำน

วิชำกำร 

https://bit.ly/3uT4ldT 

 แผนกำรด ำเนินงำน ITA ประจ ำส ำนัก 

https://bit.ly/3K0cxNL 

 

http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/kmitlplan2565001.pdf
http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020/file/ita/2565/kmitlplan2565001.pdf
https://ita.kmitl.ac.th/open-data/budget-management/
https://ita.kmitl.ac.th/open-data/budget-management/
https://drive.google.com/drive/folders/13FU-dNId9LtJOLTFqc-5jrKHtCbsoNY9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13FU-dNId9LtJOLTFqc-5jrKHtCbsoNY9?usp=sharing
https://bit.ly/3EGsk3y
https://bit.ly/3uT4ldT
https://bit.ly/3K0cxNL
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

 พ.ย. 64  เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง

พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ

หน่วยงำนให้ดีขึ้น 

 

 สถำบันมีกำรจัดกิจกรรม Open House พระจอมเกล้ำ

ลำดกระบัง 2021 เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยง กำรมีส่วนร่วม 

กระตุ้นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร ทั้งภำครัฐ

และเอกชน ร่วมพัฒนำสถำบัน 

 สถำบันมีกำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย
ภำครัฐและภำคเอกชนต่ำงๆ 

 รำยงำนกิจกรรม Open House พระจอม

เกล้ำลำดกระบัง 2021 

https://ita.kmitl.ac.th/wp-

content/uploads/2022/04/openhouse_2021.pdf 
 

 สถำบันควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยภำครัฐ
และภำคเอกชน 

https://kris.kmitl.ac.th/activities/ 
 

 เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรร้องเรียน
กำรทุจริตของสถำบัน ให้หลำกหลำย 

 ประชำสัมพันธ์โดยมีตัววิ่งตำมป้ำยไฟ ดิจิทัล ตำมจุด

ต่ำงๆ ของสถำบัน 

 จัดท ำสติกเกอร์เกี่ยวกับช่องทำงกำรร้องเรียน เพื่อน ำไป

ติดตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในสถำบัน 

 เพิ่มควำมสะดวกในกำรร้องเรียนผ่ำนทำงคิวอำร์โค้ด 

 จัดท ำหนังสือเวยีนผ่ำนระบบ eoffice ประชำสัมพันธ์

ช่องทำง กำรร้องเรียนให้บุคลำกรและนักศึกษำทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/openhouse_2021.pdf
https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/openhouse_2021.pdf
https://kris.kmitl.ac.th/activities/
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

3 ธ.ค. 64  รำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA  

 

 มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA เข้ำที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน (ประจ ำเดือน 

พฤศจิกำยน 2564) 

 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  

วันอังคำรที่ 7 ธันวำคม  2564 

https://bit.ly/3vrLFkN 
 

 เผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะต่ำง ๆ บน website 

ของหน่วยงำน เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภำยในและภำยนอกรับทรำบ 

 ส่วนงำนวิชำกำรมีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะต่ำง ๆ  

บน website ของหน่วยงำน เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกรับทรำบ  

 สรุปกิจกรรมของสถำบัน และส่วนงำน
วิชำกำร / ส ำนัก ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะต่ำงๆ บน 

website ของหน่วยงำน 

https://bit.ly/3jSCcxB 
 

 

 จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน และมีกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มำรับบริกำรรับทรำบ 

 

 สถำบันได้มอบหมำยให้ทกุหนว่ยงำนด ำเนินกำรจัดท ำ 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใหบริกำร (Service Level 

Agreement :SLA)   

 

 ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใหบริกำร (Service 

Level Agreement: SLA) จำกหน่วยงำน 

- https://www.reg.kmitl.ac.th/SLA/ 
 

- https://office.kmitl.ac.th/osda/service1/ 
 

- https://csc.kmitl.ac.th/wp-

content/uploads/2021/08/Service-Level-

Agreement.pdf 
 

- http://www.buildkmitl.com/main/?page_id=1485 
 

- https://www.hr.kmitl.ac.th/2021/10/06/sla/ 
 

 ส่วนงำนวิชำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรด ำเนินงำน ITA ประจ ำหน่วยงำน 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน ITA 

ประจ ำหน่วยงำน ของส่วนงำนวิชำกำร 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

ด ำเนินงำน ITA ประจ ำหน่วยงำน  

https://drive.google.com/drive/folders/1C-

aT-m_9OZOXmXMC-x7Nhm137sr-

HE5q?usp=sharing 

4 ม.ค. 65  รำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA  

 

 รำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA เข้ำที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน (ประจ ำเดือน ธันวำคม 

2564)  

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  

วันอังคำรที่ 11 มกรำคม  2565 

https://ita.kmitl.ac.th/wp-

content/uploads/2022/04/2565_01.pdf 
 

 

https://bit.ly/3vrLFkN
https://bit.ly/3jSCcxB
https://www.reg.kmitl.ac.th/SLA/
https://office.kmitl.ac.th/osda/service1/
https://csc.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/Service-Level-Agreement.pdf
https://csc.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/Service-Level-Agreement.pdf
https://csc.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/Service-Level-Agreement.pdf
http://www.buildkmitl.com/main/?page_id=1485
https://www.hr.kmitl.ac.th/2021/10/06/sla/
https://drive.google.com/drive/folders/1C-aT-m_9OZOXmXMC-x7Nhm137sr-HE5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C-aT-m_9OZOXmXMC-x7Nhm137sr-HE5q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C-aT-m_9OZOXmXMC-x7Nhm137sr-HE5q?usp=sharing
https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/2565_01.pdf
https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/2565_01.pdf
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

 ม.ค. 65  จัดท ำคู่มือ/แนวทำง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน และเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินภำยใน

หน่วยงำนให้บุคลำกรภำยในและบุคคลภำยนอก

ได้รับทรำบ  

 สถำบันมีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน 

ของรำชกำร และมอบหมำยให้ส่วนงำนวิชกำร/ส ำนัก 

ด ำเนินกำรจัดท ำจัดท ำคู่มือ/แนวทำง/ระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน และเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินภำยในหน่วยงำน 

ให้บุคลำกรภำยในและบุคคลภำยนอกได้รับทรำบ 

 ขอตกลงระดับกำรใหบริกำร กำรยืม-คืนพัสดุ 

https://bit.ly/3JW7dey 
 

 คู่มือกำรกำรยมื-คืนพัสดุ 
https://bit.ly/3v3jJVv 
 

 กำรด ำเนินงำนของส่วนงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับ
เรื่องของกำรจัดท ำขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สิน

ประจ ำหน่วยงำน  

https://bit.ly/3Mj3hpS 
 

 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร 
และเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจให้

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ 

 

 สถำบันมอบหมำยให้หน่วยงำนที่มีกำรให้บริกำรกับผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจกำร

ให้บริกำรและประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินผ่ำนหน้ำ

เว็บไซต์หน่วยงำน 

 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำนที่
ให้บริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/fil

es/report.pdf 
 

- https://kris.kmitl.ac.th/satisfaction_survey/ 
 

- https://www.lib.kmitl.ac.th/satisfaction/ 
 

- https://csc.kmitl.ac.th/service-report/ 

 จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกบักำรประเมิน 
ITA เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทรำบ 

 สถำบันได้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประเมิน ITA  

เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบ โดยมี

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนหน้ำเวบ็ไซต์ของสถำบัน และ

เว็บไซต์ของส่วนงำนวิชำกำร รวมถึงผ่ำนช่องทำง KMITL 

CHANNEL ของสถำบัน 

 สื่อประชำสัมพันธ์ ITA สถำบัน  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=AzPTw

n7AxGU 
 

- https://ita.kmitl.ac.th/about/ 

5 ก.พ. 65  รำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA  

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 

 มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA เข้ำที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน (ประจ ำเดือน 

มกรำคม 2565)  

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  

วันอังคำรที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 

https://ita.kmitl.ac.th/wp-

content/uploads/2022/04/2_2565.pdf 
 

 

 

 

https://bit.ly/3JW7dey
https://bit.ly/3v3jJVv
https://bit.ly/3Mj3hpS
http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/files/report.pdf
http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/files/report.pdf
https://kris.kmitl.ac.th/satisfaction_survey/
https://www.lib.kmitl.ac.th/satisfaction/
https://csc.kmitl.ac.th/service-report/
https://www.youtube.com/watch?v=AzPTwn7AxGU
https://www.youtube.com/watch?v=AzPTwn7AxGU
https://ita.kmitl.ac.th/about/
https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/2_2565.pdf
https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/2_2565.pdf
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

 ก.พ. 65  สถำบัน/ส่วนงำนวิชำกำร จัดกิจกรรมประกำศ
เจตจ ำนงสุจริต  

 สถำบัน/ส่วนงำนวิชำกำร มีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริต  สจล.ประกำศเจตจ ำนง ซื่อสัตย์สุจริต  

- https://ita.kmitl.ac.th/662/ 
 

- https://ita.kmitl.ac.th/ 

 ส่วนงำนวิชำกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริต 

- https://bit.ly/38f3hIM 
 

- https://www.science.kmitl.ac.th/page#/new

s_each/5edf9affec4d923a5ce03cd3 
 

- http://www.kbs.kmitl.ac.th/ita 
 

- https://www.it.kmitl.ac.th/th/ita-data/ 
 

 จัดกิจกรรม/อบรม เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร

ภำยในสถำบัน 

 สถำบันมีกำรจัดโครงกำรอบรมให้กับบุคลำกร ทั้งสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

 โครงกำรอบรม เรื่องจริยธรรมจรรยำบรรณใน

อำจำรย ์

https://ita.kmitl.ac.th/670/ 
 

 โครงกำรอบรม เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ ตำม พ.ร.บ. และระเบียบ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
https://ita.kmitl.ac.th/680/ 
 

 หน่วยงำนต่ำงๆ น ำส่งรำยชื่อ และ Email ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) เพื่อน ำเข้ำระบบ 

ITAS 

 สถำบัน ได้จัดท ำบันทึกข้อควำมขอให้หน่วยงำนจัดส่ง
รำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ที่เข้ำมำใช้บริกำร

กับหน่วยงำนภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ 

Admin ITA ของสถำบัน น ำข้อมูลเข้ำระบบ ITAS (ระบบ

สำรสนเทศกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 
 
 
 
  

 บันทึกข้อควำมหน่วยงำนจัดสง่รำยชื่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) เพื่อน ำข้อมูล

เข้ำระบบ ITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ita.kmitl.ac.th/662/
https://ita.kmitl.ac.th/
https://bit.ly/38f3hIM
https://www.science.kmitl.ac.th/page#/news_each/5edf9affec4d923a5ce03cd3
https://www.science.kmitl.ac.th/page#/news_each/5edf9affec4d923a5ce03cd3
http://www.kbs.kmitl.ac.th/ita
https://www.it.kmitl.ac.th/th/ita-data/
https://ita.kmitl.ac.th/670/
https://ita.kmitl.ac.th/680/
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ลำดับ เดือน มาตรการ/แนวทางการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการ เอกสารอ้างอิง / Link 

6 มี.ค. 65  รำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA  

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 

 มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำน ITA เข้ำที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน (ประจ ำเดือน 

กุมภำพันธ์)  

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน  

วันอังคำรที่ 1 มีนำคม 2565 

https://ita.kmitl.ac.th/wp-

content/uploads/2022/04/3_2565.pdf 

 

 ส่วนงำนวิชำกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้

จ่ำยงบประมำณ 

 ส่วนงำนวิชำกำรมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้บุคลำกร

ภำยในหน่วยงำนรับทรำบ 

 ข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วน
งำนวิชำกำร/ส ำนัก 
https://bit.ly/3Mj3hpS 

 

 ส่วนงำนวิชำกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ขั้นตอนของสถำบัน เรื่องกำรยืมทรัพย์สิน

ภำยในหน่วยงำนให้บุคลำกรภำยในและ

บุคคลภำยนอกได้รับทรำบ หรือหน่วยงำนจัดท ำ

คู่มือ/แนวทำง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้

ทรัพย์สินของหน่วยงำน และเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ 

 ส่วนงำนวิชำกำรจัดท ำคู่มือ/แนวทำง/ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนพร้อมทั้งมีกำร

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

 ข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วน
งำนวิชำกำร/ส ำนัก 
https://bit.ly/3Mj3hpS 

 

 ส่วนงำนวิชำกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถำบัน 

และจัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตของ

หน่วยงำน  

 ส่วนงำนวิชำกำร มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำง 
กำรร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถำบัน และจัดท ำช่องทำง

กำรร้องเรียนเรื่องทุจริตของหน่วยงำน และเผยแพร่ให้

บุคลำกรภำยในหน่วยงำนทรำบ 

 ช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถำบัน 

http://council.kmitl.ac.th/council2018/request/ 

 ข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วน
งำนวิชำกำร/ส ำนัก 

https://bit.ly/3Mj3hpS 

 

  หมายเหตุ :  ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ของสถำบันฯ มกีำรด ำเนินงำน ร้อยละ 100 จำกกิจกรรมทั้งหมดตำมแนวทำงกำรปรับปรุงเพื่อพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565  

 

https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/3_2565.pdf
https://ita.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/3_2565.pdf
https://bit.ly/3Mj3hpS
https://bit.ly/3Mj3hpS
http://council.kmitl.ac.th/council2018/request/
https://bit.ly/3Mj3hpS

