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เ                    เอกสารหมายเลข 4

ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

ข้อมูลพ้ืนฐำน

O1 โครงสร้ำงหน่วยงำน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน
-แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน
 ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แสดงแผนผัง
โครงสร้างท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายช้าราชการประจ า

http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2000120000202100%E0%B9%
82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3
%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E
0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%A5%
E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%20
%E0%B8%93%2017%20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%2064.pdf

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดท่ี 9 และตัวช้ีวัดท่ี 10

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  สังกัด บัณฑิตวิทยำลัย

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐำน
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

O2 ข้อมูลผู้บริหำร
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยช่ือ – 
นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารแต่ละคน
*กรณีองค์กรปกครองท้องถ่ินให้แสดงข้อมูลผู้บริหาร
ในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า

http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=543 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย

http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0
%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B
8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8
%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9
A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf

http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1174&idm=7&mid=556

http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/070520213030ACT_TSU51.pdf

ข้อมูลเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของ
ผู้บริหารหน่วยงานตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด, การมอบอ านาจหน้าท่ีให้
คณบดีปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดี 

และ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
 2551

อ ำนำจหน้ำท่ี 
-แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามท่ี
กฎหมายก าหนด

O3

http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1174&idm=7&mid=556
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/070520213030ACT_TSU51.pdf
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน
 - แสดงแผนการด าเนินงานภารกิจของหน่วยงานท่ี
มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 
- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2565

http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/21042021424210390239392021
39%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8
%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E
0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A
%E0%B8%A7.%204%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%20%E0%B8
%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B9%80%E0%B
8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8
%9A%201-64.pdf

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 

2562- 2565

O5 ข้อมูลกำรติดต่อ
- แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบ ด้วย
 - ท่ีอยู่หน่วยงาน
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - E-mail
 - แผนท่ีต้ัง

http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=566 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานบัณฑิต
วิทยาลัย

http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0
%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B
8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8
%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9
A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=401

http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/070520213030ACT_TSU51.pdf

http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1174&idm=7&mid=556

กำรประชำสัมพันธ์

O6 กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
- แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 ข้อมูลระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย และ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=566
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/110520214848%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=4&mid=401
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec2/070520213030ACT_TSU51.pdf
http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1174&idm=7&mid=556
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์
 - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565

http://grad.tsu.ac.th/pagenews.php?cat_id=1 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูล
ข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึน

ในปี พ.ศ. 2565

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3n8lAWMhX9E4TLEqX
9Z7jvv_lmtoYNv4cWiHZce0LSyk49A/viewform      

m.me/grad.tsu

https://www.facebook.com/grad.tsu

http://grad.tsu.ac.th/webboard/list.php?cId=1

O9 Social Network
แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี
สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

https://www.facebook.com/grad.tsu เฟสบุ๊คของบัณฑิตวิทยาลัย

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 กำรบริหำรงำน

Q&A
-แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้ค าตอบ
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
ส่ือสารได้  สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่าง เช่น Web 
board, กล่องข้อความ  ถาม – ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

O8 สายตรงคณบดี, เพจ fackbook, 
กระดานสนทนาถาม-ตอบ และ ไลน์

กลุ่ม

http://grad.tsu.ac.th/pagenews.php?cat_id=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3n8lAWMhX9E4TLEqX9Z7jvv_lmtoYNv4cWiHZce0LSyk49A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3n8lAWMhX9E4TLEqX9Z7jvv_lmtoYNv4cWiHZce0LSyk49A/viewform
https://www.facebook.com/grad.tsu
http://grad.tsu.ac.th/webboard/list.php?cId=1
https://www.facebook.com/grad.tsu
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี
'- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมี
ระยะ 1 ปี
••- •••มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ี
ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
- • เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1161&idm=7&mid=534 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
'-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีในข้อ O10
-•  มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง
น้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณ
ท่ีใช้ด าเนินงาน 
-• สามารถจัดท าข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=7&mid=535 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 รอบ 6

 เดือน

กำรด ำเนินงำน

http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1161&idm=7&mid=534
http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=7&mid=535
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http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec/140720212727%E0%B8%A3%E0
%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B
8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%
89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5
%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E
0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%
B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8
%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B
8%A3%E0%B8%B0.pdf

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=7&mid=535

O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย   เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=432 คู่มือการปฏิบัติงาน

กำรปฏิบัติงำน

กำรให้บริกำร

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
'- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี
-  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

O12

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=432
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=432

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=569

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

http://grad.tsu.ac.th/page_detial.php?ids=1178&idm=7&mid=556 ข้อมูลสถิติการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย,ข้อมูลนิสิต/ข้อมูลหลักสูตร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaLburcIj8uGdqmZo-
8swula-DNlAOXXWkjotPmK3QzRHUIg/viewform

http://grad.tsu.ac.th/page_detial.php?ids=1178&idm=7&mid=556

O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด
 และก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการ
ติดต่ออย่างไร
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอน การ
ปฏิบัติงาน

O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร
- แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหน่วยงานบัณฑิต

วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

http://grad.tsu.ac.th/page_detial.php?ids=1178&idm=7&mid=556
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaLburcIj8uGdqmZo-8swula-DNlAOXXWkjotPmK3QzRHUIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaLburcIj8uGdqmZo-8swula-DNlAOXXWkjotPmK3QzRHUIg/viewform
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=554       

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=426               

O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับ
การจัดสรร และงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย 
- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2565

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=7&mid=534 แผนการใชจายงบประมาณป 2564

http://grad.tsu.ac.th/page_detial2.php?idm=7&ids=1186&mid=557&s
eid=572

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ

แผนงำนใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี

O17

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในข้อ 
O18
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง
น้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี 
พ.ศ.2565

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 2565  รอบ 6 

เดือน

E–Service 
- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรม
ภาครัฐท่ีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ  และการกรอก
แบบฟอร์มออนไลน์ เพ่ือขอหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา

http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=554
http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=426
http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=7&mid=534
http://grad.tsu.ac.th/page_detial2.php?idm=7&ids=1186&mid=557&seid=572
http://grad.tsu.ac.th/page_detial2.php?idm=7&ids=1186&mid=557&seid=572
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

http://grad.tsu.ac.th/page_detial2.php?idm=7&ids=1186&mid=557&s
eid=664

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

http://grad.tsu.ac.th/page_detial2.php?idm=7&ids=1186&mid=557&s
eid=572

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3n8lAWMhX9E4TLEqX
9Z7jvv_lmtoYNv4cWiHZce0LSyk49A/viewform      

m.me/grad.tsu

O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น

ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สายตรงคณบดี, เพจ fackbook 
บัณฑิตวิทยาลัย

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในข้อ 
O18
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง
น้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี 
พ.ศ.2565

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 2565  รอบ 6 

เดือน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3n8lAWMhX9E4TLEqX9Z7jvv_lmtoYNv4cWiHZce0LSyk49A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3n8lAWMhX9E4TLEqX9Z7jvv_lmtoYNv4cWiHZce0LSyk49A/viewform
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

https://www.facebook.com/grad.tsu

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1348&aNum=2022020907152
2

โครงการ “บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วน
งานวิชาการและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1359&aNum=2022030903121
5

กิจกรรมการน าเสนอผลงานเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา “Grad – 

Showcase คร้ังท่ี 1” ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ คร้ังท่ี 23 ประจ าปี 2565

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1311&aNum=20211217093059 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1289&aNum=2021110106305
2

โครงการสัมมนา & การศึกษานอก
สถานท่ีเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิต

หลักสูตร ปร.ด.สาขาการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน รุ่นท่ี 6 และรุ่นท่ี 7

O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น

ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สายตรงคณบดี, เพจ fackbook 
บัณฑิตวิทยาลัย

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1359&aNum=20220309031215
http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1359&aNum=20220309031215
http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1289&aNum=20211101063052
http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1289&aNum=20211101063052
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรม
- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
- เป็นการด าเนินการท่ีหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

http://audit.tsu.ac.th/detail.php?id_list=776&aNum=20220329030643     โครงการปลูกและปลุกจิตส านึก   
    ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต

มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งในและป้องกันกำรทุจริต
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 ในปี พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒนาให้ดีข้ึน ท่ีมีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ 
- มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ หรือมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน
 ซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วยการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง การก าหนดข้ันตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1166&idm=7&mid=556 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อ ประเด็นค ำถำม URL/รำยละเอียด ค ำอธิบำย

O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565

http://grad.tsu.ac.th/page2.php?ids=1167&idm=7&mid=556 รายงานผลการด าเนินงานตาม   แนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ    

ความโปร่งใส  ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
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