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แบบสํารวจหลักฐานประกอบตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  

และตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

(Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดท่ี 9 : การเปดเผยขอมูล  

ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับมหาวิทยาลัย 

O1 โครงสรางหนวยงาน  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร โครงสรางหนวยงาน อยางนอยจะตองมีรายละเอียดการแบงสวนงานภายใน       

ของหนวยงาน 

 มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ผังแสดงโครงสรางองคกรและการบริหารของบัณฑิตวิทยาลยั 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www2.tsu.ac.th/grad/report_/files/19045151201351.pdf 

Website:           

  
 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

O2 ขอมูลผูบริหาร  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรขอมูลผูบริหาร อยางนอยจะตองประกอบดวย ช่ือ – นามสกุล และตําแหนง      

ของผูบริหารสูงสุดและรองผูบริหารสูงสุด 

  มีการดําเนินการ 

เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ขอมูลเผยแพรของผูบริหารในเว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย รูปภาพ ช่ือ-สกุล 

ตําแหนง หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

2.            
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โปรดระบุ Link 

Website: http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/20320132322019321.%20%E0

%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B

8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%

91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97

%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%2

0(20%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84%2062).pdf 

Website:           

  

  

  ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

O3 อํานาจหนาท่ี (พันธกิจของมหาวิทยาลัย)  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรอํานาจหนาที่ จะตองมีเน้ือหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน

ตามที่กฎหมายกําหนด 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกจิของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. หนาที่และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

โปรดระบุ Link 

Website: http://grad.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=360 

Website: http://www2.tsu.ac.th/grad/about.php?cat_id=42&id_list=31 

  ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก ................................................................................................................................. 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
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O4 แผนการขับเคลื่อนหนวยงาน  

รายละเอียดขอมลูทีเ่ผยแพรแผนการขับเคลื่อนหนวยงาน อยางนอยจะตองประกอบดวยยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงาน ครบถวน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพฒันาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2561 

2. แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

โปรดระบุ Link 

Website: http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-

Strategic%20plan58-

61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A86

0.pdf 

Website: http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%E0%B9%81%E

0%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8

8%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf 

  
 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           
  

เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

O5 ขอมูลการติดตอหนวยงาน  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรขอมูลการติดตอหนวยงาน อยางนอยจะตองประกอบดวย ที่อยู หมายเลขโทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E - Mail) และแผนที่ต้ังของหนวยงานครบถวน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ขอมูลติดตอหนวยงานที่ระบุในเว็บไซดของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.            

http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320194747GS-Strategic%20plan58-61%20SAR%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A860.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
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โปรดระบุ Link 

Website: http://cc.tsu.ac.th/Detail.php?ID=389 (ติดตอบัณฑิตวิทยาลัย) 

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร กฎหมายที่เกี่ยวของ จะตองมีกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน   เชน 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับคณาจารยและนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2.            

โปรดระบุ Link 

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

Website:           
 

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 

ขาวประชาสัมพันธ 

O7 ขาวประชาสัมพันธ  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรขาวประชาสัมพันธ จะตองมีขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน         

ตามภารกิจของหนวยงานอยางตอเน่ือง โดยจะตองเปนขอมูลภายในปที่ประเมิน 

http://cc.tsu.ac.th/Detail.php?ID=389
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  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ขอมูลขาวสารของหนวยงานที่ประชาสมัพันธผานเว็บไซดของบัณฑิตวิทยาลัย เฟสบุค 

และไลนของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://grad.tsu.ac.th/  (ขาวประชาสมัพันธ) 

Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004142178680 

  

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

 
 

 

 

การปฏิสัมพันธขอมูล 

O8 Q&A  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร Q&A จะตองเปนสวนที่ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ

สอบถามขอมูลหรือขอกังวลสงสัย ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน เชน กลองขอความ  หรือเว็บบอรด เปนตน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. กระดานสนทนาบัณฑิตวิทยาลัย กระทูถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรูบัณฑิตวิทยาลัย ศิษย

เกา/ศิษยปจจุบัน 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1 

Website:           

  
 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           
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เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2            

  
 

O9 Social Network  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร Social Network จะตองเปนชองทางการเช่ือมโยงไปสูเครือขายสังคมออนไลน

ของหนวยงาน เชน Facebook Twitter Line เปนตน เพื่อเปนการเสริมชองทางปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐ

และสาธารณชน 

 มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. เว็บไซดของหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย  

2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004142178680 

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

แผนดําเนินงาน 

O10 แผนดําเนินงานประจําป  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร แผนดําเนินงานประจําป จะตองมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

ที่หนวยงานจะตําเนินการตามภารกิจของหนวยงาน และจะตองเปนขอมูลของปที่ประเมิน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

2.            
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โปรดระบุ Link 

Website: http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%E0%B9%81%E

0%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8

8%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf 

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน จะตองมีสรุปผล            

การดําเนินงานของหนวยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะตองเปนขอมูลของปที่ประเมิน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. รายงานประเมินแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน 

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website: http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%

AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5

%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E

0%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B

3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf 

Website:           
 

 

 

http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/130320192626%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2061%20GS.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2229032929201929%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8%202561.pdf
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 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานประจําป จะตองมีสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ในรอบ 12 เดือน และจะตองเปนขอมูลของปที่ผานมา 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. รายงานประเมินแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2560  

2.            
 

โปรดระบุ Link 

Website: http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2243034343201943%E0%B8%

AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E

0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%

B8%B2%E0%B8%99%20Action%20Plan%20%E0%B8%9B%E0%B8%B

5%E0%B8%81%E0%B8%A8.%2060%20SAR.pdf 

Website:           

  

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            
 

 

 

 

 

http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2243034343201943%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Action%20Plan%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.%2060%20SAR.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2243034343201943%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Action%20Plan%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.%2060%20SAR.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2243034343201943%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Action%20Plan%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.%2060%20SAR.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2243034343201943%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Action%20Plan%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.%2060%20SAR.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2243034343201943%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Action%20Plan%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.%2060%20SAR.pdf
http://grad.tsu.ac.th/main/files_menu/2243034343201943%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Action%20Plan%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A8.%2060%20SAR.pdf
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การปฏิบัติงาน 

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะตองมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ของหนวยงาน เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (สําหรับหนวยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปน

จํานวนมาก อาจเผยแพรเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสําคัญตอภารกิจของหนวยงานก็ได) 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. คูมือการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2 คูมือผูปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา 

  
 

โปรดระบุ Link 

Website: https://mis.reg.tsu.ac.th/portal/app/manualonline/index.jsp 

Website: http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec/070120195959%E0%B8%AB%E0

%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81.pdf 

Website:  

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก          

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

 

การใหบริการ (เฉพาะหนวยงานทีม่ีภารกจิเกี่ยวกบัการใหบริการ) 

O17 E–Service 

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร E–Service จะตองเปนสวนที่ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหนวยงานในรูปแบบออนไลนผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. แบบฟอรมตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. Template ในการพิมพวิทยานิพนธ - 17สําหรบันิสิตระดับปรญิญาเอก 
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3. Template ในการพิมพวิทยานิพนธ  - 17สําหรบันิสิตระดับปริญญาโท (แผน ก)17  

4. Template ในการพิมพวิทยานิพนธ  - 17สําหรบันิสิตระดับปริญญาโท (แผน ข)17  

  
 

โปรดระบุ Link 

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

Website: http://www2.tsu.ac.th/grad/page4.php?cId=70&mid=4 

Website: http://www2.tsu.ac.th/grad/page4.php?cId=71&mid=4 

Website: http://www2.tsu.ac.th/grad/page4.php?cId=72&mid=4 

  
 

 

 

 

 

 

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

 

ตัวชี้วัดยอยท่ี  9.3 การบริหารงบประมาณ 
 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม จะตองเปนการดําเนินการ หรือกิจกรรม      

ที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน 

รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปนตน และจะตอง

เปนขอมูลภายในปที่ประเมิน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. กระดานสนทนาบัณฑิตวิทยาลัย กระทูถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรูบัณฑิตวิทยาลัย     

ศิษยเกา/ศิษยปจจบุัน 

2.  
 

 

 



11 

 

 

โปรดระบุ Link 

Website: http://www2.tsu.ac.th/grad/webboard/list.php?cId=1 

Website:  

  
 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1.            

2.            

  
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จะตองเปนการดําเนินการ หรือ กิจกรรมที่แสดง

ถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยาง

ซื่อสัตยสุจริต และจะตองเปนขอมูลภายในปที่ประเมิน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพฒันาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2561 

(เสริมสรางทัศนคติ คานิยมใหกบับุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ผานการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม)  

2.            

โปรดระบุ Link 

Website:  

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            
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2.            
 

 

ตัวชี้วัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต 

O42 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ จะตองเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน 

การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ใชขอมูลจากสวนกลาง (มหาวิทยาลัย) มาเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน  

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

(นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O43 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม จะตองเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการและสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการใหผูมีสวนไดสวนรวมในการ

ดําเนินงาน 

 มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ใชขอมูลจากสวนกลาง (มหาวิทยาลัย) มาเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

(นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
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Website:           

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            
 

O44 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง จะตองเปนแนวปฏิบัติของ

หนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความโปรงใส

ในการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ใชขอมูลจากสวนกลาง (มหาวิทยาลัย) มาเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน  

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

(นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

O45 มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียน การทุจริต  

รายละเอียดขอมลูทีเ่ผยแพรมาตรการจัดการเรื่องรองเรยีนการทุจริต จะตองเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาที่ ทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรื่องรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาที่ในหนวยงาน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ใชขอมูลจากสวนกลาง (มหาวิทยาลัย) มาเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

2.            

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
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โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

(นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            
 

 

O46 มาตรการปองกันการรับสินบน  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรมาตรการปองกันการรับสินบน จะตองเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน      

การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการปองกันการรับสินบน 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ใชขอมูลจากสวนกลาง (มหาวิทยาลัย) มาเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

(นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

Website:           

 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            

  
 

O47 มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
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รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

จะตองเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ

การปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ใชขอมูลจากสวนกลาง (มหาวิทยาลัย) มาเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

(นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

Website:           

  
 

 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            

  
 

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ  

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพรมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ จะตองเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน 

การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใชดุลพินิจ 

  มีการดําเนินการ 

 เอกสาร/หลักฐาน คือ 

1. ใชขอมูลจากสวนกลาง (มหาวิทยาลัย) มาเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

2.            

โปรดระบุ Link 

Website: http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294 

(นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

Website:           

  
 

http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
http://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=101294
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 ไมมีการดําเนินการ 

เน่ืองจาก           

 เอกสาร/หลักฐาน คือ  

1.            

2.            

  
 

 

  

 

 


