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รายงานดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
โดยทำหน้าที่วางแผนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และยกระดับ
ระบบงานที่สะท้อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทาง    
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการประชุมพิจารณาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน         
ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จากรายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยทำการวิเคราะห์ข้อคำถามที่มีคะแนนยังไม่ผ่าน 85 คะแนน ของแบบวัด IIT และ EIT ร่วมกับ
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินที่ปรากฏในรายงานจากระบบ ITA โดยกำหนดมาตรการให้รักษาระดับผลประเมิน 
ที่ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน และเร่งพัฒนาประเด็นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน โดยดำเนินการตาม  
แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ที ่ แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับ / ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน  
1 แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงาน

อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้แทนจากทุกส่วนงาน          
เพ่ือทำหน้าที่ในการเสริมสร้างการรับรู้และรณรงค์ 
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรม        
และความโปร่งใสในทุกภารกิจ รวบรวมและจัดเตรียม
ข้อมูลสำหรับรายงานผลการประเมินคุณธรรม         
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รวมทั้ง พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลดำเนินการ
ดังกล่าวสู่สาธารณะ โดยมีผู้แทนจากทุกส่วนงานร่วม
เป็นคณะทำงานฯ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้าง         
การรับรู้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม          
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบด้วย 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร

บุคคลเป็นประธานคณะทำงาน 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็นรองประธานคณะทำงาน 
3. ผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวทิยาลัย          

33 ส่วนงาน  เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
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ที ่ แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับ / ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน  
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สร้างการรับรู้และรณรงค์การดำเนินงาน          

ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรม            
และความโปร่งใสในทุกภารกิจ  

2. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัย 

3. สร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลดำเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสู่สาธารณะ 

4. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม            
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน               
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรณรงค์สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติและปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  
ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี                         
และผู้อำนวยการจากทุกส่วนงาน  คณะกรรมการ
ได้แจ้งให้ร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้            
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ โดยมหาวิทยาลัย         
ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย “ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง 



~ 3 ~ 
 

ที ่ แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับ / ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน  
หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ” ซึ่งทุกส่วน
งานเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักช่องทางสื่อ
ออนไลน์ หรือจัดการประชุมบุคลากร  

3 ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับส่วนงาน 
ทั้งหมด 33 ส่วนงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับแผน         
ของมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ คณบดี/ผู้อำนวยการทุกส่วนงาน 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน           
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
โดยกำหนดให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม              
และความโปร่งใสที่มีความเชื่อมโยงกับแผน          
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกส่วนงานดำเนินการจัดทำ
เรียบร้อยแล้วภายในเดือนมีนาคม 2565 

4 ทุกส่วนงานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความ
เข้าใจการเข้าตอบแบบประเมินในระบบ ITA ได้แก่ 
(1) แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยผู้เข้า
ตอบ คือ บุคลากรที่ทำงานมาเป็นระยะเวลา          
ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวนร้อยละ 20 ของจำนวน
บุคลากรทั้งหมด  

(2) แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)  โดยผู้เข้า
ตอบ คือ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/
บริษัท ที่มาติดต่อกับส่วนงาน  

ผู้รับผิดชอบ คณบดี/ผู้อำนวยการทุกส่วนงาน 

คณะกรรมการได้แจ้งคณบดแีละผู้อำนวยการทุก
ส่วนงาน ผ่านประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564          
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจ         
การเข้าตอบแบบประเมินในระบบ ITA โดยเฉพาะ
ในประเด็นข้อคำถามที่มีคะแนนยังไม่ผ่าน 85 
คะแนน ของแบบวัด IIT และ EIT โดยมี             
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ           
เช่น แบนเนอร์บนเว็บไซต์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
จัดประชุม สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ สำหรับแบบ
วัด OIT มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 100 คะแนน              
จึงขอให้รักษาระดับให้ดีหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

5 ทุกส่วนงานรณรงคแ์ละสร้างการรับรู้โดยการเปิดเผย
ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของส่วนงานทั้งหมด 33 
ส่วนงาน โดยกำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูล จำนวน 10 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน ข่าว
ประชาสัมพันธ ์ Q & A  แผนยทุธศาสตร์ของส่วนงาน  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
และแจ้งคณบดแีละผู้อำนวยการทุกส่วนงาน  
ผ่านประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้มี          
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของส่วนงาน 
จำนวน 10 หัวข้อซึ่งทุกส่วนงานดำเนินการจัดทำ
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ที ่ แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับ / ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
(รอบ 6 เดือน)  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
ผู้รับผิดชอบ คณบดี/ผู้อำนวยการทุกส่วนงาน 

เรียบร้อยแล้วภายในเดือนมีนาคม 2565           
โดยหากส่วนงานใดที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย 
ฝ่ายเลขานุการ จะประสานไปยังคณะทำงาน          
เร่งดำเนินการต่อไป 

6 กำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย (จำนวน 43 ข้อมูล ตามแบบวัด 
OIT)  โดยแบ่งผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง               
เพ่ือกำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง
ของหน่วยงานนั้น และกำหนดเวลารายงานผล         
เพ่ือนำส่งข้อมูลผ่านระบบ ITA ภายใน 20 เม.ย. 2565 
ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ มอบหมายผู้อำนวยการสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทำหน้าที่ในการติดตามการเปิดเผย
ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย           
จากผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่
มอบหมายไว้แล้ว โดยข้อมูลตามแบบวัด OIT 
มหาวิทยาลัยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 100 คะแนน
ทุกข้อมาอย่างต่อเนื่อง 2 ปี จึงขอให้รักษาระดับ
ให้ดีหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น พบว่า 
ทุกท่านให้ความร่วมมือและดำเนินงานเรียบร้อย
ตามข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน และกำหนดเวลา
รายงานผลเพื่อเตรียมนำส่งข้อมูลผ่านระบบ ITA 
ภายใน 20 เม.ย. 2565 
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ภาคผนวก 
 

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส             
ของมหาวิทยาลัย 

3) ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส             
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4) ภาพการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงาน                
อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5) ภาพรณรงค์และสร้างการรับรู้ที่ส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม           
และความโปร่งใสบนเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



้



้



~ 8 ~ 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน           
การปฏิบัติงานให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม 
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ ่งเป็นกรอบแนวทาง                           
การปฏิบัติงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ีดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ซ่ึงแต่ละยุทธศาสตร ์มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ตัวชีว้ดั เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ สรปุได้ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้กำกับและรับผิดชอบ 

1.1 การสร้างระบบและกลไก        
ในการดำเนินงานอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

1.1.1 มีคณะกรรมการและคณะทำงาน    
        และดำเนินการตามหน้าที่ท่ีกำหนด 

มี 1) จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน  
พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- ต.ค. – ธ.ค. 
2564 

อธิการบดี  

1.1.2 ร้อยละของส่วนงานที่จัดทำแผน   
        ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต        

และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ร้อยละ 100 2) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         
และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับส่วนงาน 

- ธ.ค. 2564     
- มี.ค. 2565 

หัวหน้าส่วนงาน 

1.1.3 ร้อยละของส่วนงานที่ดำเนินการ      
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ   
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 

        และความโปร่งใส  

ร้อยละ 100 3) มีการติดตาม ประเมินผลสำเร็จจาก        
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
พร้อมแนวทางการพัฒนา 

- มี.ค. - ก.ย. 
2565 

หัวหน้าส่วนงาน 

1.1.4 ร้อยละของการดำเนินตามแผน           
การตรวจสอบภายในประจำปี 

ร้อยละ 85 
ของแผนฯ 

 

4)  การดำเนินงานและติดตามประเมินผล
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

- ต.ค. 2564 
- ก.ย. 2565 

- อธิการบดี 
- หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

1.2 สนับสนุนและผลักดัน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

1.2.1 ร้อยละของส่วนงานมีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานครอบคลุม 
ทุกภารกิจหลัก 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 

 

1) พัฒนาและจัดทำคู่มือ/มาตรฐาน 
   การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้รับทราบ       

โดยทั่วกัน 

- ม.ค. – ก.ย. 
2565 

หัวหน้าส่วนงาน 
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มาตรการ/แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้กำกับและรับผิดชอบ 

ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1.2.2 ร้อยละของส่วนงานมีแนวปฏิบัติ
สำหรับผู้มาขอรับบริการครอบคลุม 
ทุกภารกิจของงานบริการ 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 

 

2) พัฒนาและจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับ          
ผู้มาขอรับบริการและเผยแพร่ให้รับทราบ 
โดยทั่วกัน 

- ม.ค. – ก.ย. 
2565 

หัวหน้าส่วนงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้กำกับและรับผิดชอบ 

2.1 รณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม             
และความโปร่งใส  
ในด้านการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิต           
ของมหาวิทยาลัย 

2.1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
ระดับส่วนงาน 

ร้อยละ 100 
 
 
 

1) รณรงค์และเผยแพร่เจตจำนงสุจริต          
และความมุ่งม่ันในการบริหารงาน           
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย                   
และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

5,000 บาท ม.ค. – ก.ย. 
2565 

- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี 
- หัวหน้าส่วนงาน 

2.1.2 ร้อยละของส่วนงานที่จัดโครงการ/
กิจกรรมที่รณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในด้าน          
การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 2) รณรงคแ์ละส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

5,000 บาท ม.ค. – มี.ค. 
2565 

- อธิการบดี  
- รองอธิการบดี 
- หัวหน้าส่วนงาน 

2.1.3 ร้อยละของส่วนงานที่เปิดเผยข้อมูล 
หน้าเว็บไซต์ตามหัวข้อและช่องทาง 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วน 

ร้อยละ 100 3) การเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวเนื่องกับ 
การดำเนินงานด้านคุณธรรม                    
และความโปร่งใสสู่สาธารณะ 

- ม.ค. – ก.ย. 
2565 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

  และสื่อสารองค์กร  
- หัวหน้าส่วนงาน 
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มาตรการ/แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้กำกับและรับผิดชอบ 

2.2 กำหนดมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

 
 

2.2.1 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบ           
และกลไกการดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนงาน 

ร้อยละ 100  
 

1) จัดให้มีระบบและกลไกในการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียนทั้งระดับมหาวิทยาลัย         
และส่วนงาน 

-  ม.ค. - ก.ย.    
2565 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวินัยและกฎหมาย 

  - หัวหน้าสว่นงาน 
2.2.2 ร้อยละของส่วนงานที่มีการเผยแพร่

ช่องทาง/แนวทาง/ขั้นตอน  
       และผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/

มาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

ร้อยละ 100 2) การเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/ข้ันตอน 
และผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน           
ให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

- ม.ค. - ก.ย.   
2565 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวินัยและกฎหมาย 
- หัวหน้าส่วนงาน 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาพการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาพรณรงค์และสร้างการรับรู้ที่ส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ 
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