
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 

 



ผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

1 การใชงบประมาณ  

หัวขอยอย 

ท ี ่ ม ี ค  าคะแนนน  อยกว  า  80 

คะแนน 

1.1 หน วยงานของท าน เปด

โอกาสใหทาน มีสวนรวม ใน

การตรวจสอบการใช จ  าย

งบประมาณ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

• สอบถาม 

• ทักทวง 

• รองเรียน 

1) จ ัดทำการทบทวนแผนปฏ ิบ ั ติ

ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ในระดับมหาวิทยาลัย เสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป 

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองน โยบายและแผน 

ร  วมก ับ  คณะ/สำน ั ก /

สถาบัน 

 

อยูระหวางดำเนินการทบทวนแผนในไตรมาสท่ี 3 

2 )  ถ  า ย ท อ ด แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร

มหาว ิทยาล ัยส ู การปฏิบ ัต ิและ

แผนปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสราง

การรับรู เกี ่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณ โดยการจัดประชุม

ถายทอดแผน และประชาสัมพันธ

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองนโยบายและแผน 

     กองนโยบายและแผนดำเนินการถายทอดแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยสู การปฏิบัติและแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใช

จายงบประมาณ โดยการจัดประชุม ในวันศุกรท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 

2565 ผู เขารวมประชุมไดแก บุคลากรภายในจากทุกคณะ/

สำน ัก/สถาบ ัน และเผยแพรทางระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เว็บไซตหลักของหนวยงาน รวมทั้งกำหนดใหทุก



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

ผ  านทางระบบสารบรรณของ

มหาวิทยาลัย เว ็บไซตหลักของ

หนวยงาน รวมทั ้งกำหนดใหทุก

ห น  ว ย ง า น ใ น ส ั ง ก ั ด จ ั ด ท ำ

แผนปฏ ิบ ัต ิ ร าชการ เพ ื ่ อวาง

แผนการใชจายงบประมาณ พรอม

ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ 

หนวยงานในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อวางแผนการใช

จายงบประมาณ พรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ ไดแก 

1. โครงการถายทอดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สูการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หลักฐาน :  

(https://drive.google.com/file/d/1x8lYqtvn20P0CRGZqP

HXoDsp1SwMr266/view?usp=sharing) 

 

 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

2. ปฏิทินการถายทอดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สูการปฏิบัติ 

 

 

 

 

หลักฐาน : 

(https://drive.google.com/file/d/1lXRQXP3KvNIO_PvP_

BG1hVSuVFtgXRUT/view?usp=sharing) 

 

3. รายงานสรุปผลโครงการถายทอดแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สูการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 
 

(ตัวอยางรายงานสรุปผลงางสวน) 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

หลักฐาน :  

(https://drive.google.com/file/d/1kU7Zg0sUQTY5t-

ZpUrxLXbj8VpkkDPfq/view?usp=sharing)  

 

4. ขาวประชาสัมพันธ “ประชุมถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ 2565 สูการปฏิบัติ”  

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : (https://www.pbru.ac.th/pbru/news/26433) 

3) แต งต ั ้งคณะกรรมการพิจารณา

โครงการของมหาวิทยาลัยทั ้งจาก

บุคคลภายในและบุคคลภายนอก 

โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค และ

ความคุมคาของผลผลิต-ผลลัพธ ของ

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองนโยบายและแผน 

1. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1438/2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั ่นกรองพิจารณาโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

ปงบประมาณ 2565 

 

 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

กิจกรรมภายใตโครงการหลัก เสนอ

ตอที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน :  

(https://drive.google.com/file/d/1VY-

cauCnFk40655qQzhhBpqPSyzF7Vae/view?usp=sharing) 

 

 

 

 

 

 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

2. คำสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 1534/2564 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาและกำกับติดตามแผนยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตและยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาวิชาชีพคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : 

(https://drive.google.com/file/d/1QaJfIjDYHJXyQq0NrK7

pPRl7DBTt3xAB/view?usp=sharing)  

4) แตงตั้งคณะทำงานและดำเนินการ

จัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต

แล ะแผน เพ ิ ่ ม ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พ

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองนโยบายและแผน 

     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้ง

คณะทำงานจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวยตัวแทน



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจาก

ต ัวแทนบ ุคลากรคณะ/สำน ัก/

สถาบัน 

จากคณะ/สำนัก/สถาบัน และบุคลากรภายในที่เกี่ยวของ เพ่ือ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยและจัดทำแผนเพิ่มผลผลิตเปนประจำ

ทุกปงบประมาณ เพื่อใหการบริหารตนทุนตอหนวยผลผลิตมี

ประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด หลักฐาน :  

1. คณะทำงานจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

หลักฐาน :    

(https://drive.google.com/file/d/1QaJfIjDYHJXyQq0NrK7

pPRl7DBTt3xAB/view?usp=sharing) 

5) ประชาส ัมพ ันธ   สร างการร ับรู

ช องทางการม ีส วนร วมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

(สอบถาม ทักทวง รองเรียน) ไดแก  

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองน โยบายและแผน 

ร วมกับศูนย  เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ไดดำเนินการประชาสัมพันธชองทางในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามที่ไดมีการวางแผนไว ผานสื่อออนไลน และการ

ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังปรับปรุง



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

• เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ผานระบบรับ

เรื่อง แนะนำ ติชม/รองเรียน/

สายตรงอธิการบดี

(https://ict.pbru.ac.th/comp

laint/) 

• เว็บไซตกองนโยบายและแผน 

(https://plan.pbru.ac.th/ind

ex.php) 

• Facebook กองนโยบายและ

แผน 

(https://www.facebook.com

/planpbru/)  

• LINE กลุมตาง ๆ (เฉพาะ

บุคลากรมหาวิทยาลัย) 

• ชองทางการติดตอสอบถามอ่ืน ๆ 

เชน โทรศัพท  ไปรษณีย  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบและเว็บไซตเพื ่อใหเขาใชงานไดงายมากขึ ้นและเปน

ปจจุบัน ไดแก 

1. เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย (ระบบรับเรื่อง แนะนำ ติชม/

รองเรียน/สายตรงอธิการบดี) สามารถเขาถึงไดทางเว็บไซต

หลักของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : ( https://ict.pbru.ac.th/complaint/ ) 

2. เว็บไซตกองนโยบายและแผน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน

เรื่องงบประมาณของมหาวิทยาลัยไดดำเนินการปรับเปลี่ยน

หนาเว็บไซตเดิม โดยการเพิ่มชองทางการติดตอ สอบถาม 

ทักทวง รองเรียน เพื่อใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไดงายมาก

ข้ึน 

https://ict.pbru.ac.th/complaint/
https://ict.pbru.ac.th/complaint/
https://plan.pbru.ac.th/index.php
https://plan.pbru.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/planpbru/
https://www.facebook.com/planpbru/


ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : 

(https://plan.pbru.ac.th/menu_detail.php?menu=conta

ctus) 

 

3. Facebook กองนโยบายและแผน ไดมีการดำเนินการเผยแพร

ข อมูลขาวสารที ่ เปนปจจุบัน และการใหความรู ในการ

ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ งบประมาณ และแผนในระดับ

ตาง ๆ ในเว็บไซต Facebook ทั้งนี้ ไดกำหนดผูรับผิดชอบ

เปนบุคลากรในสังกัดกองนโยบายและแผนในการดูแล

ชองทางการสื ่อสารนี้ มีหนาที ่อัพเดทขอมูล และตอบขอ

คำถามในประเด็นตาง ๆ ทางกลองขอความออนไลน และ

คอมเมนภายใตโพส 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : (https://www.facebook.com/planpbru)  

 

4. ในปงบประมาณ พ.ศ .2565 กองนโยบายและแผน ไดจัดตั้ง

กลุม LINE ตาง ๆ ประกอบดวยบุคลากรมหาวิทยาลัยและ

บุคลากรภายนอก ที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั ้งม ีการ

ประชาสัมพันธการดำเนินการและขอความคิดเห็นภายใน

ชองทาง LINE ดังกลาวอีกดวย ตัวอยางชองทาง ไดแก   

4.1 กลุมคณะทำงานแผน 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน

สมาชิก 62 คน (บุคลากรภายใน) 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

4.2 กลุ มพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนสมาชิก 

223 คน (บุคลากรภายใน) 

4.3 กลุมนักวิเคราะหนโยบายและแผน จำนวนสมาชิก 34 คน 

(บุคลากรภายใน) 

4.4 กลุมคณะดำเนินการ reinventing university มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี จำนวนสมาชิก 16 คน (บุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก) 

 

5. ช องทางการติดต อสอบถาม เช น โทรศัพท  ไปรษณีย  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไดมีการปรับปรุงและตรวจสอบ

ขอมูลใหถูกตอง และเปนปจจุบันเสมอ สามารถเขาถึงได

ตลอด 24 ชั ่วโมง ทั้งเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย และ

เว็บไซตกองนโยบายและแผน 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

 

 
หลักฐาน : (https://www.pbru.ac.th/pbru/contact)  

             (https://www.pbru.ac.th/pbru/qa) 

 

2 การใชทรัพยสินของราชการ 

หัวขอยอย 

ท ี ่ ม ี ค  าคะแนนน  อยกว  า  80 

คะแนน 

1) เผยแพรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช

ทรัพยส ินของราชการที ่ถ ูกต อง 

กำหนดผู รับผิดชอบ กำหนดการ

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดำเนินการเผยแพรประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื ่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืน

พัสดุ และการใชทรัพยสินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ. 2563 ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และ



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

2.1 ขั ้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ

ยืมทรัพยสินของราชการ ไป

ใชปฏิบ ัต ิงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมาก

นอยเพียงใด  

2.2 ท  า น ร ู  แ น ว ปฏ ิ บ ั ต ิ ข อ ง

หนวยงานของทาน เกี่ยวกับ

การใชทรัพยสินของราชการท่ี

ถูกตอง มากนอยเพียงใด  

กำกับดูแลและตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ 

ระบบจดหมายอิเล ็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย โดยใหทุก

หนวยงานยืดถือปฏิบัติ 

หลักฐาน : (https://www.pbru.ac.th/pbru/news/13754) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(ตัวอยางประกาศบางสวน) 

     เผยแพรข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ

ไปใชปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน 

 

 

 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

1. มาตรฐานและข้ันตอนใหบริการ ข้ันตอนการจองรถออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : (https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11865) 

2. มาตรฐานและขั ้นตอนใหบริการ การยืม-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศแกบุคคลากรภายนอก 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : (https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11795) 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11865
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11795


ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

3. มาตรฐานและข ั ้นตอนให บร ิการ ข ั ้นตอนการขอยืม

โสตทัศนูปกรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : (https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11860) 

 

 

 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11860


ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

4. ข้ันตอนการยืม-คืนพัสดุ และการใชทรัพยสินของราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : (https://www.pbru.ac.th/pbru/news/13592) 

 

2) ประชาสัมพันธ สรางการรับรูไปยัง

หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

และให ย ึดถ ือปฏ ิบ ัต ิ  ผ านช อง

ทางการรับรู หลักของหนวยงาน 

ไ ด  แ ก   เ ว ็ บ ไ ซ ต  ห ล ั ก ข อ ง

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง 

อยูระหวางดำเนินการ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/13592


ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

มหาวิทยาลัย , ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร 

3 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

หัวขอยอย 

ท ี ่ ม ี ค  าคะแนนน  อยกว  า  84 

คะแนน 

3.1 การเผยแพรขอมูลของ

หนวยงานท่ีทานติดตอ มี

ลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย

เพียงใด  

• เขาถึงงาย ไมซับซอน  

มีชองทางหลากหลาย 

1) ประกาศมาตรการและแนวทางการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สำนักงานอธิการบดี โดย

งานสื่อสารองคกร 

     มหาวิทยาลัยไดใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องมาตรการในการเผยแพรขอมูล

ตอสาธารณะ โดย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารผาน

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย (www.pbru.ac.th) และปรับปรุง

ข อม ูลให เป นปจจุบ ัน โดยอยางน อยตองประกอบไปดวย

โครงสรางมหาวิทยาลัย ภารกิจของมหาวิทยาลัย ผู บริหาร

มหาว ิทยาล ัย นโยบายและย ุทธศาสตร ของมหาว ิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการประจำปและการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ขอมูลการจัดซื้อจัด

จาง มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและข้ันตอนการ

ใหบริการ เปนตน 

งานสื่อสารองคกร มีหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทาง

อื่นๆ เชน สื่อสังคมออนไลน ปดประกาศภายในมหาวิทยาลัย 

เอกสารขาวดอนขังใหญ ฯลฯ 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

คณะ/สำนัก/สถาบัน มีหนาที่สนับสนุนและใหขอมูลขาวสารแก

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสื่อสารองคกร สำหรับการ

เผยแพรผานชองทางที ่ร ับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพรขอมูลผาน

เว็บไซตของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน :  (https://drive.google.com/file/d/1qyq-

qMbql6TP9bAFEbE7k9dUsAgE34t1/view?usp=sharing)  

 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

    ระดับมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงเว็บไซต ใหเขาถึงงาย ไม

ซับซอน และมีชองทางหลากหลาย โดยรายละเอียดจะแสดงใน

หัวขอถัดไป 

     ระดับหนวยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน ไดมีการดำเนินการ

ปรับปรุงเว็บไซต เผยแพรขอมูลสาธารณะภายในเว็บไซตหลัก

ของหนวยงาน และกำหนดผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานใน

การดูแล พัฒนา และปรับปรุงขอมูลภายในเว็บไซตใหเปน

ปจจุบันและถูกตองอยูตลอดเวลา 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักฐาน : http://www.it.pbru.ac.th/  

2. คณะครุศาสตร 

หลักฐาน : http://edu.pbru.ac.th/  

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักฐาน : http://agriculture.pbru.ac.th/  

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักฐาน : http://hs.pbru.ac.th/  

5. คณะวิทยาการจัดการ 

หลักฐาน : http://mit.pbru.ac.th/  



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักฐาน : https://intech.pbru.ac.th  

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

หลักฐาน : https://sci.pbru.ac.th/  

8. คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

หลักฐาน : http://nurse.pbru.ac.th/  

9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักฐาน : http://arit.pbru.ac.th  

10. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หลักฐาน : http://acad.pbru.ac.th/  

11. สำนักงานอธิการบดี 

หลักฐาน : http://op.pbru.ac.th/  

12. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

หลักฐาน : https://research.pbru.ac.th  

2) จัดทำระบบรับเรื่อง แนะนำ ติชม / 

รองเรียน / สายตรงอธิการบดี โดย

เผยแพรผานเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง รวมกับ ศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

    มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดทำระบบจัดทำชองทางการ

ติดตอสื่อสารกับหนวยงานในหนาเว็บไซตหลักwww.pbru.ac.th

โดยประกอบดวย ชองทางแชทสื่อสารออนไลน , หัวขอติดตอ/



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

สอบถาม , ห ัวข อ ถาม-ตอบ (Q&A) , ห ัวข อแนะนำ ต ิชม 

รองเรียน 

     โดยหัวขอแนะนำ ติชม รองเรียน จะนำไปสูระบบรับเรื่อง 

แนะนำ ติชม / รองเรียน / สายตรงอธิการบดี (E-Complaint 

Phetchaburi Rajabhat University) โดยรายละเอ ียดระบบ

สามารถแจงเรื่องรองเรียนและติดตามเรื่องไดผานทางออนไลน 

ทั้งนี้ยังมีการเผยแพรสถิติสำนวนการสืบสวนประจำป และสถิติ

การรองเรียนการทุจริตประจำปของมหาวิทยาลยั 

 
หลักฐาน : ( https://ict.pbru.ac.th/complaint/ ) 

3) ปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี ใหงายตอการเผยแพร

ขอมูล และผลงาน เขาถึงงาย ไม

ซับซอน 

สำนักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง รวมกับ ศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

     มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาเว็บไซต www.pbru.ac.th ใหม

ให  รองร ั บการ ใช  ง านด  วยอ ุปกรณ ส ื ่ อสารแบบพกพา 

(Smartphone & Tablet)  เพื ่อตอบสนองความตองการของ

ผูใชงานใหสามารถเขาถึงและดาวนโหลดขอมูลไดอยางรวดเร็ว



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

เพื่อรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตบนอุปกรณพกพาที่มีจำนวน

สูงข้ึน 

 โดยการพัฒนาดังกลาว นอกจากจะทำใหเว ็บไซต

มหาวิทยาลัยฯ  สามารถเขาถึงไดสะดวกขึ้นจากอุปกรณสื่อสาร

แบบพกพา (Smartphone & Tablet)   ยังมีการปรับรูปแบบ

ของเนื้อหาขาวและประกาศตาง ๆ เปนหมวดหมูเพื่อใหงายตอ

การเขาถึงขาวสารไดมากขึ้น และปรับโฉมหนาตาเว็บไซตใหม

ทั ้งหมดโดยการออกแบบตามทฤษฎี flat design เพื ่อใหการ

ออกแบบมีความทันสมัย สามารถรับสงและเขาถึงขอมูลได

รวดเร็ว เทคโนโลยีทั ้งหมดที ่นำมาใชในการพัฒนาเว็บไซต

มหาวิทยาลัยฯ  จะเนนเรื ่องความรวดเร็วและความทันสมัย 

มุงเนนการสรางความประทับใจแกกลุมเปาหมายในการเขาถึง

เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ อันจะทำใหจำนวนผู เขาถึงเว็บไซต

มหาวิทยาลัยฯเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 



ลำดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูที่

เกี่ยวของ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

หลักฐาน : หนาเว็บไซตเดิม 

 

 

 

 

 

หลักฐาน : https://www.pbru.ac.th/pbru/ 

หนาเว็บไซตใหม 
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