




 

รายงาน 

การด าเนินการตามการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานการด าเนินการตามการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------- 
1) ผลการด าเนินงานตามผลวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 89.80 คะแนน ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน  
6 ข้อค ำถำม ดังนี้ 
1.1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้

ที่มำติดต่อ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (i1) ได้ 
81.56 คะแนน 

1.2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำร แก่ผู้มำ
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน  
มำกน้อยเพียงใด (i2) ได้ 81.55 คะแนน 

1.3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน  
ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร (i3) ได้ 82.14 คะแนน 

1.4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จำกผู้
มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือ
ให้บริกำร หรือไม่ (i4) ได้ 97.68 คะแนน 

1.  จัดให้ มีการเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ 
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  
โ ด ย ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ ให้
ข้อมูล และจะต้องเน้นย้ าให้บุคลากร
ปฏิบัติ งานในการให้บริ การตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 
รวมทั้งต้องปฏิบัติกับทุก ๆ คนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

ส านักทะเบียนและวัดผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

 

หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้
จัดท าคู่มือและมาตรฐานการให้บริการที่
นักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นข้อมูลใน
ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร ห รื อ ติ ด ต่ อ กั บ
มหาวิทยาลัยตามภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย เช่น คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการเกี่ ยวกับการศึกษา การ
บริการการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม  ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริการหรือปฏิบัติ
หน้าที่ด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่และ
ภ า ร กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ ป็ น ต้ น 
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

1.5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำส
ต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลำกรใน
หน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ (i5) ได้ 98.50 
คะแนน 

1.6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและ
คำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต หรือไม่ (i5) ได้ 97.40 
คะแนน 

     จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 3 ข้อค ำถำม คือ  
ข้อค ำถำม i1 i2 และ i3 จำกทั้งหมด 6 ข้อค ำถำม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้อง 
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิด
ความลับของผู้ ให้ข้อ มูล บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้อง
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก

 
 
 
 

1. คู่ มือการลาพักการศึกษาเพื่อรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา 
2.  คู่ มื อ ป ร ะ ช า ช น เ กี่ ย ว กั บ ง า น
บัณฑิตศึกษา 
3. มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับงาน
บริการการศึกษา 
4. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการ
สอนเสริมส าหรับนักศึกษา 
5.  คู่ มือการลงทะเบียนเรี ยนส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 
6.  มาตรฐานการให้บริ การ เกี่ ยวกับ
วิชาการ 
7. คู่มือการยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเอง
และคู่มือเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
8. คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศของ
ห้ อ ง ส มุ ด  ม ส ธ .  ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
9. คู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการ
เอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA  
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เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติงานให้บริการต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณและให้โทษ  
โดยยึดหลักคุณธรรมและความสามารถ 
 
 

10. มาตรฐานการให้บริการงานฝึกอบรม, 
มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงาน :  
การจัดส่ ง ใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบใบ
สัมฤทธิบัตร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน :  การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม  
11. มาตรฐานการให้บริการงานวิเทศ
สัมพันธ์ 
12.  คู่ มือการใช้งาน Microsoft Team 
เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลส าหรับ
นักศึกษา 
13. การให้บริการนักศึกษาของสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
14. มาตรฐานการให้ค าปรึกษานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศ
ศาสตร์ 
15 คู่ มื อ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 
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16. คู่มือการลงทะเบียนเรียนบัณฑิตศึกษา 
17. คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/ วพ./ IS 
18. มาตรฐานการให้บริการฝึกอบรม, การ
จัดส่งใบสัมฤทธิบัตร, การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม 
19.  แนวทางการให บริการของคลินิก
แพทยแผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช 
20. มาตรฐานการให้ค าปรึกษาและคู่มือ
การเทียบผลการศึกษาของสาขาวิชา
มนุษยนิเวชศาสตร์ 
21. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของ 
ศวช. มสธ. เพชรบุรี 

โดยเม่ือจัดท าแล้วได้น าข้อมูลเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึกษาและผู้มารับบริการได้รับทราบถึง
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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2. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตาม
หลักคุณธรรมและความสามารถ 
 

กองทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคลได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ให้ เกิดความโปร่ ง ใสและ มีคุณธรรม 
ประกอบด้วย ด้านการสรรหา ด้านการใช้
ประโยชน์ ด้านการพัฒนา และด้านการ
รั กษาไ ว้  ตามประกาศมหาวิทยาลั ย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.  2563  
ซึ่ ง เ ป็ น น โ ย บ า ย ที่ ยั ง ใ ช้ บั ง คั บ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ยังมี
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์
ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล า ก ร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
และหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ 
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การสร้างขวัญก าลังใจ ทั้งนี้ ได้น าข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบถึงมาตรการและหลักเกณฑ์ใน
ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งบประมาณ ได้ 81.67 คะแนน ประกอบด้วยข้อค ำถำม
จ ำนวน 6 ข้อค ำถำม ดังนี้ 
2.1 ท่ำนรู้ เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ ำยงบประมำณประจ ำปีของ

หน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด (i7) ได้ 66.17 คะแนน 
2.2 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็น

ควำมคุ้มค่ำ และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณที่ตั้งไว้ 
มำกน้อยเพียงใด (i8) ได้ 83.51 คะแนน 

2.3 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด (i9) ได้ 90.88 คะแนน 

1.  ประชาสัมพันธ์ และให้ข้ อ มูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยให้กับ
บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้วย 
 

กองแผนงาน กองแผนงานได้ด าเนินการดังนี้ 
1.  จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. จัดท ารายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
3.  จัดท าสรุปผลการด า เนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 



8 
 

ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำ
ท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อย
เพียงใด (i10) ได้ 92.80 คะแนน 

2.5 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำร
ตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือประโยชน์
ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง มำกน้อยเพียงใด (i11) ได้ 
86.40 คะแนน 

2.6 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็นสอบถำม ทักท้วง 
และร้องเรียน มำกน้อยเพียงใด (i12) ได้ 70.25 คะแนน 
จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้ 

ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 3 ข้อค ำถำม คือ  
ข้อค ำถำม i7 i8 และ i12 จำกทั้งหมด 6 ข้อค ำถำม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไก
ก ากับให้มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพิ่มกลไกก ากับ

4.  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. จัดท ารายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
6. จัดท าสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยเม่ือจัดท าแล้วได้น าข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของกองแผนงาน เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึง
แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
มหาวิทยาลัย ความคืบหน้า ความคุ้มค่า 
หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และสามารถ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้ 
 

2. เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจั ดหาพั สดุ ให้ บุ คลากรและ
ประชาชนทั่วไปทราบโดยเปิดเผยและ

กองพัสดุ 
 
 
 

กองพัสดุได้ด าเนินการเปิดเผยแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้บุคลากร
และประชาชนทั่วไปทราบโดยเปิดเผยผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกองพัสดุและเปิดเผยทาง
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มหาวิทยาลัย โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุที่ โปร่ งใสตรวจสอบได้  ไ ม่ เ อ้ือประโยชน์ ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

พร้ อมรั บการตรวจสอบจากทุ ก 
ภาคส่วน  
 
 
 

 
 
 
 
 

บอร์ดติดประกาศของกองพัสดุ เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 

3 การใช้อ านาจ ได้ 85.97 คะแนน ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 6 
ข้อค ำถำม ดังนี้ 
3.1 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำก

น้อยเพียงใด (i13) ได้ 78.85 คะแนน 
3.2 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของ

ผลงำนอย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด (i14) ได้ 77.32 คะแนน 
3.3 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม  
มำกน้อยเพียงใด (i15) ได้ 79.25 คะแนน 

3.4 ท่ ำน เคยถูกผู้ บั งคับบัญชำสั่ งกำรให้ท ำธุ ระส่ วนตั วของ
ผู้บังคับบัญชำ มำกน้อยเพียงใด (i16) ได้ 92.41 คะแนน 

3.5 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด  ( i17) ได้ 97.55 
คะแนน 

1. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงาน
ต า ม ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ จ า ก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
2. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 
3. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม  
4.  ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
พฤติ กรรมการ มุ่ ง เน้นผลส า เ ร็ จ 
ของงาน และการให้ความส าคัญ 
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  
 

กองทรัพยากรบุคคล 
สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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3.6 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (i18) ได้ 90.43 คะแนน 
จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้ 

ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 3 ข้อค ำถำม คือ  
ข้อค ำถำม i13 i14 และ i15 จำกทั้ งหมด 6 ข้อค ำถำม โดย
มหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่ง
หน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม พัฒนากระบวนการการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน และการให้
ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 80.17 คะแนน ประกอบด้วยข้อ
ค ำถำมจ ำนวน 6 ข้อค ำถำม ดังนี้ 
4.1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร

ไปเป็นของส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มำกน้อย
เพียงใด (i19) ได้ 93.49 คะแนน 

1. จัดท าหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ /
ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืม ทรัพย์สินของทาง
ร า ชก า ร ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ระ เบี ยบ
กฎหมาย เช่น การยืมคอมพิวเตอร์  
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ รถราชการ 
หนังสือหรือวัสดุสารสนเทศ และ

กองกลาง 
กองพัสดุ 
กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดท าแนวปฏิบัติหรือ
ระ เบียบในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์การให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กของส านักคอมพิวเตอร์ 
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4.2 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก มำกน้อย
เพียงใด (i20) ได้ 61.70 คะแนน 

4.3 กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน 
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 
มำกน้อยเพียงใด (i21) ได้ 80.86 คะแนน 

4.4 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน 
มำกน้อยเพียงใด (i22) ได้ 95.78 คะแนน 

4.5 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด (i23) ได้ 72.82 
คะแนน 

4.6 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด (i24) ได้ 76.35 
คะแนน 
 จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้ 

ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 4 ข้อค ำถำม 
คือ ข้อค ำถำม i20 i21 i23 และ i24 จำกทั้งหมด 6 ข้อค ำถำม  

ทรัพย์สินของทางราชการต่าง ๆ  
เป็นต้น โดยมีการก าหนดขั้นตอน
ปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เ จ น  มี แ บบก า ร ข อ
อนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่
สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้  

2. ข้อก าหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยของส านัก
บรรณสารสนเทศ 
3. แนวปฏิบัติในการน าพัสดุออกภายนอก
มหาวิทยาลัยของกองพัสดุ 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการใช้และรักษา
รถยนต์ของมหาวิทยาลัยของกองกลาง 
5. หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์
ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิ เศษของ
กองกลาง 
    โดยเม่ือจัดท าแล้วได้น าข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 

2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนว
ปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง
ขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากร
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

กองกลาง 
กองพัสดุ 
กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

หน่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ เ ผ ยแ พร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ระเบียบและประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ก า ร ยื ม ท รั พ ย์ สิ น  ใ ห้ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
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โดยมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่ม
มาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย ต้องมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง  และเพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 
 

 ประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 78.17 คะแนน ประกอบด้วยข้อค ำถำม
จ ำนวน 6 ข้อค ำถำม ดังนี้ 
5.1 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต มำกน้อยเพียงใด (i25) ได้ 82.89 คะแนน 
5.2 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยหรือ

มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน หรือไม ่(i26) ได้ 84.63 คะแนน 

1.  อธิการบดีแสดงนโยบายไม่รับ
ของข วัญ (No Gift Policy)  และ
เผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชน
ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

กองกฎหมาย 
 

อธิการบดีประกาศเจตนารมณ์ ไ ม่รั บ
ของขวัญหรือของกํานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)  โดยที่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน 
จะไม่รับของขวัญหรือของกํานัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
จะร่วมกันปลุกจิตสํานึก สร้างทัศนคติ และ
ค่านิยมที่ดี กรณีไม่รับของขวัญและของ
กํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No 
Gift Policy)  รวมทั้ ง ร่ วม มือกันสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ภายใต้บริบทของ
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5.3 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อย
เพียงใด (i27) ได้ 74.25 คะแนน 

5.4 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
ตรวจสอบกำรทุจริต และลงโทษทำงวินัย  ต่อกำรทุจริตใน
หน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด (i28) ได้ 79.40 คะแนน 

5.5 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ  
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อยเพียงใด (i29) ได้ 76.33 
คะแนน 

5.6 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำน 
ของท่ำน ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นต่ำงๆ ได้แก่ สำมำรถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก สำมำรถติดตำมผลกำร
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ และ
มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่ำงไร (i30) 
ได้ 71.52 คะแนน 
 จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้

ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 6 ข้อค ำถำม 
คือ ข้อค ำถำม i25 i26 i27 i28 i29 และ i30 จำกทั้งหมด 6 ข้อ

หน่วยงานที่จะบริหารงานและปฏิบัติ
ราชการด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส 
เปิดเผย มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต  
มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และดํารงชี วิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง สืบต่อไป  
ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

2.  ก า หนดน โ ยบา ย  มาตรก า ร 
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
และประชาชนทั่วไปรับทราบ 

กองกฎหมาย 
 
 
 
 

กองกฎหมายได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหา วิทยาลัยที่ มีคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใ สต่ อ ไ ป  และ ไ ด้ เ วี ยนแจ้ ง ใ ห้
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติผ่าน
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อให้
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ค ำถำม โดยมหาวิทยาลัยจะต้องแก้ ไขปัญหาการทุจริตใน
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจังโดยผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยต้อง
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  ส่งเสริมให้มี
การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทางวินัยอย่างจริงจังเม่ือพบการทุจริต ส่งเสริมให้ทบทวนนโยบาย
หรือมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม สร้างช่องทางการร้องเรียน 
การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความม่ันใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการ
ทุจริตในหน่วยงาน และให้ความส าคัญกับความพร้อมรับผิดรับ
ชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 
 
 

บุคลากรและประชาชนโดยทั่วได้รับทราบ
โดยท่ัวกัน 

3.  จั ดช่ อ งทา ง ให้ บุ ค ลากรแ ล ะ
ประชาชนหรือนักศึกษา สามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต
ในมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้อง
ห รื อ ผู้ แ จ้ ง  แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะกาศ
เผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการ
ด าเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่ว
กัน 

กองกฎหมาย 
 

 
 
 

 

กองกฎหมายได้เปิดช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยผ่าน
ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้ผู้ที่
ประสงค์จะร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายและสะดวก โดยที่
มหาวิทยาลัยมีแนวทางและมาตรการการ
จัดการเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการ
คุ้ มครองผู้ ร้ อง เรี ยนด้วย นอกจากนี้   
กองกฎหมายได้เปิดช่องทางให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนที่ตนได้
ร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบถึง
ความคืบหน้าและติดตามเรื่องร้องเรียนได้ 
ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล และ 
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เม่ือกองกฎหมายได้ด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเสร็จแล้วจะเสนออธิการบดีและ
รายงานผลการด า เนินการ เกี่ ย วกั บ 
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบเป็น
หนังสือต่อไป 
 

4. จัดท ามาตรการการป้องกันและ 
มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จส อบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

กองกฎหมาย กองกฎหมายได้ด าเนินการเปิดช่องทางให้ 
ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนที่
ตนได้ร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบ
ถึงความคืบหน้าและติดตามเรื่องร้องเรียน
ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล์  และ
เม่ือกองกฎหมายได้ด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเสร็จแล้วจะได้รายงานผลการ
ด า เนินการเกี่ ยวกับเรื่อง ร้องเรียนให้ 
ผู้ร้องเรียนได้รับทราบเป็นหนังสือต่อไป 
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5. ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

กองกฎหมาย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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2) ผลการด าเนินงานตามผลวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

1 คุณภาพการด าเนินงาน ได้ 91.55 คะแนน ประกอบด้วยข้อค ำถำม
จ ำนวน 5 ข้อค ำถำม ดังนี้ 
1.1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่

ท่ำน ตำมประเด็นดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (e1) ได้ 87.71 
คะแนน 

1.2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่
ท่ำน  
กับผู้มำติดต่ออ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อยเพียงใด (e2) ได้ 
89.99คะแนน 

1.3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำร/ให้บริกำรแก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มำกน้อยเพียงใด (e3) ได้ 90.18 คะแนน 

1.4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ที่ท่ำนติดต่อร้องขอให้จ่ำยหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร หรือไม่ (e4) ได้ 
99.52 คะแนน 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

1.5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก มำกน้อยเพียงใด (e5) ได้ 
90.35คะแนน 

     จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำไม่มีข้อค ำถำมในตัวชี้วัด
นี้ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน แต่อย่ำงใด โดย
มหาวิทยาลัยจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 89.95 คะแนน ประกอบด้วยข้อ
ค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อค ำถำม ดังนี้ 
2.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (e6) ได้ 88.15 คะแนน 
2.2 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่

สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน มำกน้อยเพียงใด (e7) ได้ 
88.40 คะแนน 

2.3 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร หรือไม่ (e8) ได้ 95.68 
คะแนน 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

2.4 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อย
เพียงใด (e9)  
ได้ 87.70 คะแนน 

2.5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนหรือไม่ (e10) ได้ 89.80 
คะแนน 

     จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำไม่มีข้อค ำถำมในตัวชี้วัด
นี้ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน แต่อย่ำงใด โดย
มหาวิทยาลัยจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

3 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้ 87.43 คะแนน ประกอบด้วยข้อ
ค ำถำมจ ำนวน 5 ข้อค ำถำม ดังนี้ 
3.1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพ

กำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด (e11) ได้ 
86.75คะแนน 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด า เนิ น งาน /การ ให้ บริ ก า รของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น  
2. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  

ส านักทะเบียนและวัดผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดท าคู่ มือและ
มาตรฐานการ ให้ บริ ก า รที่ นั กศึ กษา 
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับมหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
เช่น คู่ มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

3.2 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด (e12) ได้ 
86.64คะแนน 

3.3 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 
/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น หรือไม่ (e13)  
ได้ 97.89 คะแนน 

3.4 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำก
น้อยเพียงใด (e14) ได้ 77.95 คะแนน 

3.5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน มำกน้อยเพียงใด (e15) ได้ 
87.89 คะแนน 

     จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีข้อค ำถำมในตัวชี้วัดนี้
ที่มหำวิทยำลัยได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน จ ำนวน 1 ข้อค ำถำม 
คือ ข้อค ำถำม e14 จำกทั้งหมด 5 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ

โดยเพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม  
เม่ือมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมาก
ขึ้น  
3.  ก ากับติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ว่ามีการติดต่อปฏิบัติงาน 
และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
และต้องด าเนินงาน/การให้บริการ
ด้วยความโปร่งใส 
4. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
เข้ าถึ งง่ าย ไ ม่ซับซ้อน และเพิ่ ม
ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึง
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ห รื อ ข้ อ มู ล ที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากขึ้น 
 

 
 

เกี่ยวกับการศึกษา การบริการการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ตามอ านาจ
หน้ าที่ และภารกิ จของมหาวิทยาลั ย  
เป็นต้น โดยเม่ือจัดท าแล้วได้น าข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้นักศึกษาและผู้มารับบริการ ได้
รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
แต่ละหน่วยงานได้เปิดโอกาสรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใช้บริการที่เข้ามาติดต่อหรือ
ขอรับบริการของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ
ต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการจัดท าสถิติในการ
เข้ารับบริการของบุคคลดังกล่าวในรอบ  
6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 
รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจต่อการรับ
บริการดังกล่าว แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ ในการพัฒนาหรือปรับปรุ งในการ
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หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

ให้บริการของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นเพิ่มกลไกการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น เพิ่มมาตรการชี้แจง
และตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ก ากับติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ว่ามีการติดต่อปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 

 

ท างานในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การให้บริการ
ต า มภ า ร กิ จ ขอ ง มหา วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ประชาชน ผู้ที่มาขอรับบริการต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3) ผลการด าเนินงานตามผลวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

1 การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100.00 คะแนน ประกอบด้วยจ ำนวน 33 
ข้อมูล ดังนี้ 
1.1 โครงสร้ำง (o1) ได้ 100.00 คะแนน 
1.2 ข้อมูลผู้บริหำร (o2) ได้ 100.00 คะแนน 
1.3 อ ำนำจหน้ำที่ (o3) ได้ 100.00 คะแนน 
1.4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน (o4) ได้ 100.00 

คะแนน 
1.5 ข้อมูลกำรติดต่อ (o5) ได้ 100.00 คะแนน 
1.6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (o6) ได้ 100.00 คะแนน 
1.7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ (o7) ได้ 100.00 คะแนน 
1.8 Q&A (o8) ได้ 100.00 คะแนน 
1.9 Social Network (o9) ได้ 100.00 คะแนน 
1.10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี (o10) ได้ 100.00 คะแนน 
1.11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 

เดือน (o11) ได้ 100.00 คะแนน 
1.12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (o12) ได้ 100.00 

คะแนน 
1.12 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (o13) ได้ 100.00 คะแนน 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
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1.14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร (o14) ได้ 100.00 คะแนน 
1.15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร (o15) ได้ 100.00 คะแนน 
1.16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร (o16) ได้ 

100.00 คะแนน 
1.17 E-Service (o17) ได้ 100.00 คะแนน 
1.18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี (o18) ได้ 100.00 

คะแนน 
1.19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 

รอบ 6 เดือน (o19) ได้ 100.00 คะแนน 
1.20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี (o20) ได้ 100.00 

คะแนน 
 
1.21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ (o21) ได้ 

100.00 คะแนน 
1.22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

(o22) ได้ 100.00 คะแนน 
1.23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน (o23) 

ได้ 100.00 คะแนน 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

1.24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี (o24) 
ได้ 100.00 คะแนน 

1.25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (o25) ได้ 100.00 
คะแนน 

1.26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (o26) 
ได้ 100.00 คะแนน 

1.27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (o27) ได้ 
100.00 คะแนน 

1.28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
(o28)  
ได้ 100.00 คะแนน 

1.29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต (o29) ได้ 
100.00 คะแนน 

1.30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต (o30) ได้ 100.00 
คะแนน 

1.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี (o31) ได้ 
100.00 คะแนน 

1.32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น (o32) ได้ 100.00 คะแนน 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
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ผลการด าเนินการ 

1.33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม (o33) ได้ 100.00 
คะแนน 

     จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ทุกตัวชี้วัดได้คะแนน 
100.00 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้
และพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

2 การป้องกันการทุจริต ได้ 100.00 คะแนน ประกอบด้วยจ ำนวน 10 
ข้อมูล ดังนี้ 
2.1 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร (o34) ได้ 100.00 คะแนน 
2.2 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร (o35) ได้ 100.00 คะแนน 
2.3 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี (o36) ได้ 100.00 

คะแนน 
2.4 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต (o37) ได้ 

100.00 คะแนน 
2.5 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร (o38) ได้ 100.00 คะแนน 
2.6 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี (o39) ได้ 100.00 

คะแนน 
2.7 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต

ประจ ำปี รอบ 6 เดือน (o40) ได้ 100.00 คะแนน 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินการ 

2.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี (o41)  
ได้ 100.00 คะแนน 

2.9 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
(o42) ได้ 100.00 คะแนน 

2.10 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน (o43) ได้ 100.00 คะแนน 

จำกคะแนนดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ทุกตัวชี้วัดได้คะแนน 
100.00 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้
และพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 
 

 

                                                                                     

 


