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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 ทั้งจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย

ภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มีคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น และน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย 5 
ประการหลัก เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาตรการลงสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมและจัดท ารายละเอียดผลการด าเนินงาน
จ าแนกตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

  มาตรการที่ 1 หน่วยงานควรตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการและผลการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น 

 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3(48)/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติวันที่ 20 
มีนาคม 2563  ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผน รวมทั้งการจัดท า 
Infographic เผยแพร่ผ่านโปรแกรม Application Line : กลุ่ม “ผู้บริหาร” จ านวนสมาชิก 
48 คน  -  กลุ่ม “เครือข่าย PR มสด”  จ านวนสมาชิก 204 คน  - กลุ่ม “คณาจารย์สวน
ดุสิต” จ านวนสมาชิก 462 คน - กลุ่ม “บุคลากรสายสนับสนุน” จ านวนสมาชิก 466 คน ดังนี้ 
(1) แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 http://www.planning.dusit.ac.th/download/SDUPlanPay2563.pdf 

http://www.planning.dusit.ac.th/download/SDUPlanPay2563.pdf
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(2) Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
2. หน่วยงานควรเผยแพร่แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณของหน่วยงานผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ เช่น ท า Infographic เผยแพร่ 
แจ้งผ่านการประชุม แจ้งผ่านระบบ e – 
office เป็นต้น 
 

กองนโยบายและแผน 
 
 

กองนโยบายและแผนได้แจ้งการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงาน (สนม. 3614/2563 ลงวันที่  18 มีนาคม 2563) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่าน
ระบบแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
(1) บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ระดับหน่วยงานทราบ 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
3. มหาวิทยาลัยต้องเผยแพร่การด าเนินการ
เกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริต 

ส านักงานมหาวิทยาลัย 
กองกลาง 

กองกลางได้ด าเนินการเผยแพร่นโยบายของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ผ่านทาง 
website ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) website ของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต 
http://www.dusit.ac.th/itasdu 
 

4. มหาวิทยาลัยเผยแพร่แผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบและปฏิบัติ 
 

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน e-office และผ่านเว็บไซต์ 
http://www.dusit.ac.th/itasdu ให้หน่วยงานและบุคลากรรับทราบและน าไปปฏิบัติเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมทั้งการจัดท า Infographic 
เผยแพร่ผ่านโปรแกรม Application Line : กลุ่ม “ผู้บริหาร” จ านวนสมาชิก 48 คน กลุ่ม 
“เครือข่าย PR มสด”  จ านวนสมาชิก 204 คน กลุ่ม “คณาจารย์สวนดุสิต” จ านวนสมาชิก 
462 คน และกลุ่ม “บุคลากรสายสนับสนุน” จ านวนสมาชิก 466 คน ดังนี้ 
(1) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/sduitaplan2563.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusit.ac.th/itasdu
http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/sduitaplan2563.pdf
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(2) บันทึกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2563 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(3) Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
5 .  มหาวิทยาลั ย เผยแพร่ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น
ว่ าการร้ อง เ รี ยนจะปลอดภัยและ ไม่ มี
ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

กองประชาสัมพันธ์ 
 

กองประชาสัมพันธ์ ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริตที่หน้าเว็บไซต์ ในหัวข้อสายตรง
อธิการบดี และทางออนไลน์อ่ืน ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ และรวบรวมข้อมูลสรุปรายปีเพ่ือน ามา
พัฒนาการบริหารจัดการ และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆให้ดียิ่งข้ึน ดังนี้ 
 (1) สายตรงอธิการบดี  http://www.dusit.ac.th/directline 
 (2) Infographic ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต 

  
 

http://www.dusit.ac.th/directline
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
6. มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึ งแนวปฏิบั ติ และขั้ นตอนการ ใช้ / ยื ม
ทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
 

กองคลัง (งานพัสดุ) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานถึงแนวปฏิบัติและมีขั้นตอน
การใช้/การยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) จัดท าแบบยืม ทะเบียนคุมการยืม เพ่ือใช้ในการทวงถามในกรณีที่หน่วยงานไม่คืน
ทรัพย์สินตามก าหนด ทั้งนี้ ในการยืมพัสดุจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนทุกครั้ง 
และมีการตรวจสอบพัสดุที่รับคืนมาให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือพร้อมใช้งานได้พร้อมทั้งบันทึกการ
ยืมพัสดุและรับคืนด้วยทุกครั้ง  
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(2) แบบฟอร์มใบยืม/ส่งคืนพัสดุ  
http://supply.dusit.ac.th/service_form/form_reg1.htm 

 

http://supply.dusit.ac.th/service_form/form_reg1.htm
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
7. หน่วยงานด าเนินการจัดท าสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนให้
เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
 

กองคลัง (งานพัสดุ) กองคลัง (งานพัสดุ) มีการจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ ารายเดือนและรายปี ซึ่งเป็น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีปัจุจบัน โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งาน
ที่ซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ส่วนงานพัสดุเพ่ือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนให้บุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้ 
(1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ ารายเดือน 
http://supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase63/report_perchase
63.htm 
(2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ ารายปี 
http://supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_for_year/report_supply_for_y
ear.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase63/report_perchase63.htm
http://supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase63/report_perchase63.htm
http://supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_for_year/report_supply_for_year.htm
http://supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_for_year/report_supply_for_year.htm
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มาตรการที่ 2 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้รับรู้วิธีการ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน/ให้บริการต้องปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัดและให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่
บุคลากรภายในต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน ที่
แสดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
ให้บริการที่ชัดเจน 
 

คณะ /โรงเรียน/ส านัก/ 
สถาบัน/ศูนย์/กอง/ 

หน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของมหาวิทยาลัย จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้บริการกับบุคลากรภายในและผู้ใช้บริการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานต้องระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการ การ
ให้บริการในงานต่างๆ ที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญของสายงาน เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานแทนกัน
ได ้ดังนี้ 
(1) คู่มือการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
คู่มือ กระบวนการ "พักสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี"  
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/3-3-63.pdf 
(2) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
-ขั้นตอนการลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/28-2-63.pdf 
-ขั้นตอนการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน 
http://regis.dusit.ac.th/km 
-การขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาสามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลน์  
http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=384 
 

 

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/3-3-63.pdf
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/28-2-63.pdf
http://regis.dusit.ac.th/km
http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=384
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
2 .  มีการ เผยแพร่คู่ มื อการปฏิบัติ ง าน/
ให้บริการ ให้กับบุคคลที่มาติดต่อหรือใช้
บริการ 
 

คณะ /โรงเรียน/ส านัก/ 
สถาบัน/ศูนย์/กอง/ 

หน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ให้กับบุคคลที่มาติดต่อหรือใช้บริการ 
โดยคู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น e-office ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้มาติดต่อสามารถทราบถึงแนวปฏิบัติ 
และสะดวกในการใช้บริการ รวมทั้งจัดท าโปสเตอร์เพ่ือแสดงขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆ 
ให้กับบุคคลที่มาติดต่อหรือใช้บริการได้รับทราบ 

3. มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน/
ให้บริการแกผู่้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

คณะ /โรงเรียน/ส านัก/ 
สถาบัน/ศูนย์/กอง/ 

หน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน 
ซึ่งระบุขั้นตอนการด าเนินการ การให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การให้บริการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก ากับดูแลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามคู่มือ รวมทั้งมีการอบรม/ปลูกฝัง ให้บุคลากร มี Service Mind 

4. มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวปฏิบัติและข้ันตอนการใช้/ยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ให้บุคลากรรับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง (งานพัสดุ) กองคลัง (งานพัสดุ) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานถึงแนวปฏิบัติและมีข้ันตอน
การใช้/การยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) จัดท าแบบยืม ทะเบียนคุมการยืม เพ่ือใช้ในการทวงถามในกรณีที่หน่วยงานไม่คืน
ทรัพย์สินตามก าหนด ทั้งนี้ ในการยืมพัสดุจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนทุกครั้ง 
และมีการตรวจสอบพัสดุที่รับคืนมาให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือพร้อมใช้งานได้พร้อมทั้งบันทึกการ
ยืมพัสดุและรับคืนด้วยทุกครั้ง  
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  2) แบบฟอร์มใบยืม/ส่งคืนพัสดุ  

http://supply.dusit.ac.th/service_form/form_reg1.htm 

 
 

 

http://supply.dusit.ac.th/service_form/form_reg1.htm
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มาตรการที่ 3 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ควรปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้มาติดต่อ/รับบริการ 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยสร้างความตระหนักให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ให้บริการ ใส่ใจและ
ให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะให้บริการต่อผู้
มารับบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจในการ
ได้รับบริการที่เกินคาดหมาย  
 
 

คณะ /โรงเรียน/ส านัก/ 
สถาบัน/ ศูนย์ / กอง / 
หน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการบริการแก่ผู้รับบริการ โดยน าคู่มือ
การปฏิบัติงานมาสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มารับบริการทั้งที่
เป็นบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานตามคู่มือ
อย่างเคร่งครัด มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ ระบบ e-Office เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ 
Facebook, Line, Twitter เป็นต้น 
 http://eoffice.dusit.ac.th/ 

 
 

http://eoffice.dusit.ac.th/
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2. หน่วยงานควรปรับปรุงการด าเนินงาน/
ให้บริการ โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หรือน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เป็นเครื่องมือ
การให้บริการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วกับผู้
มารับบริการ 
 

คณะ /โรงเรียน/ส านัก/ 
สถาบัน/ ศูนย์ / กอง / 
หน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้มีความกระชับ และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้รับบริการทันต่อสถานการณ์ เช่น ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติจากการ
ระบาดของไวรัส Covid-19 มีการปรับตัวและลดขั้นตอนต่างๆ ในการให้บริการเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยใช้รูปแบบการท างาน  Work from Home การประชุม
ทางไกล รวมถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ WBSC และการสอนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ เช่น Microsoft Team, Zoom, Cisco Webex, Youtube, Line, Facebook 
เป็นต้น  
http://wbsc.dusit.ac.th/ 

 
 

http://wbsc.dusit.ac.th/
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มาตรการที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางส าหรับการแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูล ร้องเรียน เรื่องทั่วไปและการทุจริตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ โดยจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึง 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิ ท ย าลั ย จั ดท า ข้ อ มู ล ผ ล ง า น ที่
สาธารณะชนควรรับทราบเผยแพร่บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย
ไม่ซับซ้อน 
2 .  มหาวิทยาลั ย เผยแพร่ ข้ อมู ลต่ า ง  ๆ 
หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์  ไลน์  
เฟสบุ๊ค  
3. มหาวิทยาลัยมีช่องทางให้ผู้ที่มาติดต่อหรือ
รับบริการสามารถติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน
ได้อย่างสะดวก 
 

ส านักวิทยบริการฯ/ 
กองประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองประชาสัมพันธ์น า
ข้อมูลผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการบริการวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยส าหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ และศิษย์เก่า เช่น เล่มรายงาน Good 
University ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่าน http://dusit.ac.th 
ทั้งนี้ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลยังมีช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
(1) SDU Fanpage 
https://www.facebook.com/dusit.ac.th/ 
(2) SDU twitter 
https://twitter.com/pr_suandusit 
(3) Line Official 
https://lin.ee/5rgbmuu 
(4) ช่องทางการส่งข้อคิดเห็น ข้อเสอนแนะ ข้อร้องเรียน การทุจริต 
 http://www.dusit.ac.th/directline 
     1.SDU Channel 
     2.U Channel 
     3.เว็บไซต์ของหน่วยงาน หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยมีสายด่วนตอบค าถาม SDU 
Service Center เบอร์โทรศัพท์ 0 2244 5555 และสายตรงอธิการบดีส าหรับให้ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนในการรับบริการโดยมีกองประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน
เบื้องต้น 

 

https://www.facebook.com/dusit.ac.th/
https://twitter.com/pr_suandusit
https://lin.ee/5rgbmuu
http://www.dusit.ac.th/directline
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มาตรการที่ 5 จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมและสามารถสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงได้ 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม สามารถสะท้อน
ถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผล
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผล
การปฏิบัติงาน เป็นล าดับ ทั้งระดับหน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก และระดับมหาวิทยาลัย ทุก
ประเภท ได้แก่  
− ข้าราชการ  
− ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
− พนักงานหาวิทยาลัย  
− ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

ได้รับทราบถึงขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ บุคลากร 
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง บ ริ ห า ร บุ ค ค ล 
http://personnel.dusit.ac.th/ เลือกเมนู การประเมินผลการท างาน หรือ Scan QR Code 

http://personnel.dusit.ac.th/
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ภาคผนวก 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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