
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2563 ทั้งจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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 มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ 
 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง 
 

กองนโยบายและแผน 
 

 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
9/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
รวมทั้งการจัดท า Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม Application Line 
ดังนี้ 
(1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  
http://planning.dusit.ac.th/main/wp-content/uploads/2021/03/plan-64.pdf 
 
 
 
 

http://planning.dusit.ac.th/main/wp-content/uploads/2021/03/plan-64.pdf
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(2) Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
2. หน่วยงานควรเผยแพร่แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณของหน่วยงานผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ เช่น ท า Infographic เผยแพร่ 
แจ้งผ่านการประชุม แจ้งผ่านระบบ e – 
office เป็นต้น 
 

กองนโยบายและแผน 
 
 

กองนโยบายและแผนแจ้งการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
หน่วยงาน (สนม. 12863/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่าน
ระบบแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
(1) บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ระดับหน่วยงาน
ทราบ 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 



 
 

5 
 

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/wp-content/uploads/2021/02/ita64.pdf 
 

4. มหาวิทยาลัยเผยแพร่แผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบและปฏิบัติ 
 

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน e-office และผ่านเว็บไซต์ให้
หน่วยงานและบุคลากรรับทราบและน าไปปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการจัดท า Infographic เผยแพร่ผ่านโปรแกรม Application Line 
ดังนี้ 
(1) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ita64.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ita64.pdf
http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ita64.pdf
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(2) บันทึกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2564 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(3) Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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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 าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 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. 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 ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ส่วนงานพัสดุ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนให้บุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้ 
(1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ ารายเดือน 
http://www.supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase64/report_perc
hase64.htm 
(2) สรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างประจ ารายปี 
http://www.supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase64/report_perc
hase64.htm 
 

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการ
ขั้นตอน ในการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชกการที่ชัดเจนและสะดวกรวดเร็ว 
 

กองคลัง (งานพัสดุ) กองคลัง (งานพัสดุ) จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุ
ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน e-office และผ่านเว็บไซต์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรรับทราบถึงแนวปฏิบัติ และน าไปปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดท า Infographic เผยแพร่ผ่านโปรแกรม 
Application Line ดังนี้ 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต     
https://sdulaw.dusit.ac.th/wp-content/regular/file/2564-U06C-794.pdf 
 
 

http://www.supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase64/report_perchase64.htm
http://www.supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase64/report_perchase64.htm
http://www.supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase64/report_perchase64.htm
http://www.supply.dusit.ac.th/report_perchase/report_perchase64/report_perchase64.htm
https://sdulaw.dusit.ac.th/wp-content/regular/file/2564-U06C-794.pdf
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(2) บันทึกประกาศแนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
(3) Infographic การยืม/ส่งคืนพัสดุของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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มาตรการที่ 2 มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและข้ันตอนการใช้/ยืมทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่
บุคลากรภายในต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่แสดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้บริการที่ชัดเจน 
 

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

หน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของมหาวิทยาลัย จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้บริการกับบุคลากรภายในและผู้ใช้บริการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานต้องระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการ การให้บริการ
ในงานต่างๆ ที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามความเชี่ยวชาญของสายงาน เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานแทนกันได ้ดังนี้ 
(1) คู่มือการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - ขั้นตอนการให้บริการส านักงานอ านวยการ และห้องสมุด จ านวน 10 ขั้นตอน 
https://arit.dusit.ac.th/2019/sla.html 
 - ขั้นตอนการให้บริการฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จ านวน 7 ขั้นตอน 
https://arit.dusit.ac.th/2019/sla.html 
 - ขั้นตอนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 ขั้นตอน 
https://arit.dusit.ac.th/2019/sla.html 
(2) คู่มือการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- คู่มือกระบวนการ “พักสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี” 
- การตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน (กรณีไม่ใช้งบประมาณ) ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การกลั่นกรองหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบ e-office เพ่ือ
น าเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
 
 

https://arit.dusit.ac.th/2019/sla.html
https://arit.dusit.ac.th/2019/sla.html
https://arit.dusit.ac.th/2019/sla.html
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  - การจัดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- การเผยแพร่รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ. 4) ผ่านเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกิจกรรมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
- การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ระดับปริญญาตรี 
- การบันทึกผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเข้าสู่ระบบ
บริหารการศึกษา (Academic) 
- ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
http://regis.dusit.ac.th/km 
(3) คู่มือการยืมเงินทดลองจ่ายส าหรับผู้มารับบริการ 
http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2021/03/M-Trial-payment.pdf 
 

2. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/
ให้บริการ ให้กับบุคคลที่มาติดต่อหรือใช้
บริการ 
3. หน่ วยงานต้ องมี ขั้ นตอน/คู่ มื อการ
ปฏิบัติงานและก าหนดระยะเวลา รวมถึงต้อง
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

 

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

หน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงานมีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ให้กับบุคคลที่มาติดต่อหรือใช้บริการโดย
คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อสามารถทราบถึงแนวปฏิบัติและสะดวกในการใช้บริการ รวมทั้งจัดท าโปสเตอร์
เพ่ือแสดงขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆให้กับบุคคลที่มาติดต่อหรือใช้บริการได้รับทราบ ดังนี้ 
- ขั้นตอนการลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/iot36.pdf 
- ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/iot37.pdf 
 
 

http://regis.dusit.ac.th/km
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/iot36.pdf
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/iot37.pdf
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  - ขั้นตอนการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน    

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/OIT35.pdf 
- การขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาสามารถด าเนินการผ่าน Facebook Fanpage 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/23-3-63-3.pdf 
- การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านตามาตรการป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/26-3-63-5.pdf 
- การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบดไวรัสโควิด - 19   
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/26-3-63-6.pdf 
 

4 . มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 

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

หน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานซึ่ง
ระบุขั้นตอนการด าเนินการ การให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการ
ให้บริการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามคู่มือ รวมทั้งมีการอบรม/ปลูกฝัง ให้บุคลากร มี Service Mind ในการให้บริการ 

5. มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจถึ งแนวปฏิบั ติ เกี่ ย วกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการตามระเบียบราชการ 
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และน าไปปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

กองคลัง (งานพัสดุ) กองคลัง (งานพัสดุ) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ถึงแนวปฏิบัติและมีขั้นตอนการยืม/คืนพัสดุของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) จัดท าแบบยืมพัสดุ เพ่ือใช้ในการทวงถามในกรณีที่หน่วยงานไม่คืนทรัพย์สินตามก าหนด ทั้งนี้ 
ในการยืมพัสดุจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนทุกครั้งและมีการตรวจสอบพัสดุที่รับคืน
มาให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือพร้อมใช้งานได้พร้อมทั้งบันทึกการยืมพัสดุและรับคืนด้วยทุกครั้ง 
 
 
 

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/OIT35.pdf
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/26-3-63-5.pdf
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ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  (2) แบบการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  (3) แบบการส่งคืนพัสดุของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  (4) แบบการยืมพัสดุส าหรับหน่วยงานภายนอก 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  (5) แบบการส่งคืนพัสดุส าหรับหน่วยงานภายนอก 
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มาตรการที่ 3 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ควรปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้มาติดต่อ/รับบริการ 

 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 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 หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
2. หน่วยงานควรปรับปรุงการด าเนินงาน/
ให้บริการ โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หรือน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้เป็นเครื่องมือ
การให้บริการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วกับผู้
มารับบริการ 
3. หน่วยงานที่ให้บริการมีการพัฒนาการ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้มารับบริการ  
4.ผู้มารับบริการมีช่องทางการติดต่อรับ
บริการหลากหลายช่องทางเพ่ือความสะดวก
และเกิดประโยชน์สูงสูด 
 
 

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, Youtube, Line, Facebook เป็นต้น 
http://wbsc.dusit.ac.th/ 
 

 
 

http://wbsc.dusit.ac.th/
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มาตรการที่ 4 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางส าหรับการแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูล ร้องเรียน เรื่องท่ัวไปและการทุจริตให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ โดยจัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย และง่ายต่อการเข้าถึง 

 

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 และสามารถชี้แจงและตอบ
ค าถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
4. มีแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
 

ส านักวิทยบริการฯ/ 
กองประชาสัมพันธ ์

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองประชาสัมพันธ์น าข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรม
การบริการวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา
ปัจจุบัน อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ และศิษย์เก่า เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เป็น
ต้น โดยเผยแพร่ผ่าน http://dusit.ac.th ทั้งนี้ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลยังมีช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้ 
(1) SDU Fan page 
https://www.facebook.com/dusit.ac.th/ 
(2) SDU twitter 
https://twitter.com/pr_suandusit 
(3) Line Official 
- ID Line นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต: https://line.me/R/ti/g/0fHiwlGQQs 
- ID Line คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: https://line.me/R/ti/g/ylrFZda0OR 
- ID Line พนักงานมหาวิทยาลัย: https://line.me/R/ti/g/5SuYcLnWQF 
(4) ช่องทางการส่งข้อคิดเห็น ข้อเสอนแนะ ข้อร้องเรียน การทุจริต 
http://www.dusit.ac.th/directline 
    1.SDU Channel 
    2.U Channel 
     
 

http://dusit.ac.th/
https://line.me/R/ti/g/0fHiwlGQQs
https://line.me/R/ti/g/ylrFZda0OR
https://line.me/R/ti/g/5SuYcLnWQF
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
  3.เว็บไซต์ของหน่วยงาน หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยมีสายด่วนตอบค าถาม SDU 
Service Center เบอร์ โทรศัพท์  0 2  244 5555 และสายตรงอธิการบดีส าหรับให้
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนในการรับบริการโดยมีกองประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงานเบื้องตน้ 
 

5. เปิดโอกาสและมีช่องทางให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและร้องเรียนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติครั้งที่ 9/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งได้มีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผน พร้อมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ข้อเสนอแนะ 
หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งจัดท า Infographic เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม 
Application Line เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบพร้อมทั้งมีส่วนร่วมการตรวจสอบและร้องเรียน
การใช้จ่ายงบประมาณ  
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 มาตรการที่ 5 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้ดีมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ/การให้บริการของหน่วยงาน 

 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม สามารถสะท้อน
ถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงได้ 
 

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผล
การปฏิบัติงาน เป็นล าดับ ทั้งระดับหน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก และระดับมหาวิทยาลัย ทุก
ประเภท ได้แก่ 
− ข้าราชการ 
− ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
− พนักงานหาวิทยาลัย 
− ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ได้รับทราบถึงขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการเผยแพร่ประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บุคลากร
สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารบุคคล ดังนี้ 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสังกัด ผู้มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก ประจ าปี งบประมาณ 2563 รอบที่ 2 
http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/o26.8.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/o26.8.pdf


 
 

26 
 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
2. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรม พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและเป็น
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้  
http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/o26.4.pdf 
 

3. มีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 

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

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการในการรับบริการ
จากหน่วยงานต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
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ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
   

 
 



 
 

28 
 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 


