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ค าน า 

  ด้วยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจั ยและนวัตกรรมได้ออกประกำศ                           
เรื่อง กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำม
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค พ.ศ. 2565                
เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2565 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติ ตำมควำมในมำตรำ 
10 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้สถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งเปิดเผย   
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค ให้ประชำชนทรำบตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดท ำคู่มือกำร 
เปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบ              
ต่อสังคม หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำ               
มีแนวทำงในพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติตำม                  
หลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็น
อิสระ และหลักควำมเสมอภำคในหน่วยงำน รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ Good Governance 
University Report ของสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)       
ในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในสถำบันอุดมศึกษำต่อไป  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือ 
กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำคฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถำบันอุดมศึกษำทุกแห่ง ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรของสถำบัน            
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเพ่ือให้นิสิต นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำและประชำชน
ทั่วไปไดป้ระโยชน์จำกกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อไป 

 
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 พฤศจิกำยน 2565 
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ธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดีในสถาบันอดุมศึกษา 
.............................................................................................................................................................................. 

กำรอุดมศึกษำมีบทบำทส ำคัญในพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนประเทศให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ เกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำกำรสำขำต่ำงๆ รวมถึงมีทักษะที่จ ำเป็น
ในกำรแข่งขันระดับโลก โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำย
มิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต                  
เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมเป็นเลิศทั้งทำงวิชำกำรและทรัพยำกรบุคคล สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์
ชำติและแผนกำรด้ำนอุดมศึกษำได้ ประกอบกับควำมในมำตรำ 9 (5) และมำตรำ 19 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 บัญญัติให้กำรจัดกำรอุดมศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำต้องเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
อันประกอบด้วยหลักประสิทธิภำพ หลักประสิทธิผล หลักกำรตอบสนอง หลักภำระรับผิดชอบ สำมำรถ
ตรวจสอบได้ หลักโปร่งใสเปิดเผย หลักนิติธรรม หลักควำมเสมอภำค หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรกระจำย
อ ำนำจ และหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมำภิบำลดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นหลักกำรที่ได้รับกำรยอมรับเป็น
หลักสำกล ว่ำสำมำรถท ำให้องค์กรหรือสถำบันต่ำงๆ ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ออกแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิ
บำลในสถำบันอุดมศึกษำ และแนวปฏิบัติตำมหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร              
หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2564 
เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดและก ำกับของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้เป็นไปตำม                     
หลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนวปฏิบัติฯ                 
ทั้งสองฉบับ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย หนังสือแจ้งเวียนสถำบันอุดมศึกษำ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง
กำรจัดโครงกำรประชุมสัมมนำเพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำเกี่ยวกับประกำศ อว. 
เรื่อง แนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ และแนวปฏิบัติตำมหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำคขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2565 เพ่ือเป็น
เวทีให้ผู้บริหำรและบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำได้มำแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ร่วมกัน
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติดังกล่ำวเพ่ือน ำไปสู่กำรสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกันในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและ          
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีในสถำบันอุดมศึกษำต่อไป  
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นอกจำกนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน                       
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในสถำบันอุดมศึกษำ ดังนี้ 
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ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เรื่อง การเปิดเผยผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ

บาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565 
..............................................................................................................................................................................  
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การเปิดเผยผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง

วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 
............................................................................................................................. ................................................. 

ด้วยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกำศ เรื่อง กำรเปิดเผยผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม                  

หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 

2565 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติ  ตำมควำมในมำตรำ 10 วรรคสอง              

แห่งพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้สถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งเปิดเผยผลกำรด ำเนินกำร

ตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบต่อสังคมหลักเสรีภำพทำง

วิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค ให้ประชำชนทรำบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรี

ประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนข้อมูลกำร

ด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติดังกล่ำว ตำมประกำศฉบับนี้และรำยงำนให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทรำบผ่ำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรเปิดเผย

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบต่อสังคมหลัก

เสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรเปิดเผยผล                 

กำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหำร              

และบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดและก ำกับของกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ             

และทรำบถึงแนวทำงกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ 

Good Governance University Report  เพ่ือน ำไปสู่กำรสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในสถำบันอุดมศึกษำต่อไป  
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มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  

 แนวคิดและหลักการส าคัญ 
มำตรฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำตำมแนว

ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม  หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร 
หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค ควรเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 
2. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
3. แนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 
4. แนวปฏิบัติตำมหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และ

หลักควำมเสมอภำค พ.ศ. 2564 
5. ประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลผล              

กำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำม
รับผิดชอบต่อสังคม  หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค พ.ศ. 2565 

6. ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง นโยบำย
และแนวปฏิบัติธรรมำภิบำลข้อมูล  

 เป้าหมาย  

1.เพ่ือกำรติดตำมประเมินผลและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของสถำบันอุดมศึกษำ 
2. เพ่ือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่ำเทียมกัน 

 ค านิยามศัพท์ 
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและต่่ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐ 

และของเอกชน 
 สภาสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ด่ารงต่าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี ผู้อ่านวยการส่านักงานวิทยาเขต ผู้อ่านวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. ก่าหนด 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายถึง คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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 ส านักงานปลัดกระทรวง หมายถึง ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 กระทรวง หมายถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รัฐมนตรี หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 เกณฑ์การบรรลุมาตรฐานการประเ มินผลการเปิดเผยข้อ มูลผลการด า เนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

การบรรลุมาตรฐานการประเมินผลการเปิดเผยข้อมูล หมำยถึง สถำบันอุดมศึกษำมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์องค์ประกอบดัชนีชี้วัดซึ่งก ำหนดไว้ในคู่มือกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ หลักควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระและหลักควำมเสมอภำค ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 ข้อก าหนดมาตรฐานในการประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม               
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  
แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค  
องค์ประกอบที่เป็นดัชนีชี้วัด  ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำ 

1.1  มีกำรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำบันอุดมศึกษำ   
1.2  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดเผยประกอบด้วยโครงสร้ำงหน่วยงำน ข้อมูล ผู้บริหำร 
      อ ำนำจหน้ำที่ แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน ข้อมูลกำรติดต่อ 
1.3  มีกำรเปิดเผยแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
1.4  มีกำรเปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
1.5  มีกำรเปิดเผยคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1.6  มีกำรเปิดเผยคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
1.7  มีกำรเปิดเผยแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
1.8 มีกำรเปิดเผยรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
1.9 มีกำรเปิดเผยนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 
1.10 มีกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล  
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1.11 มีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคล 
1.12 มีกำรเปิดเผยรำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำงำนบุคคลประจ ำปี 
1.13 มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
1.14 มีกำรเปิดเผยข้อมูลหลักสูตรที่สภำสถำบันอุดมศึกษำอนุมัติ  
1.15 มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
1.16 มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1.17 มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลงำนวิชำกำร 
1.18 มีกำรเปิดเผยข้อมูลงำนวิจัยและนวัตกรรม   

หมวดที่  2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา  
องค์ประกอบที่เป็นดัชนีชี้วัด  ประกอบด้วย 
2 .ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ 

2.1  มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
2.2  มีกำรเปิดเผยข้อมูลระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
2.3  มีจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้ำงหน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและรำยงำนทำงกำรเงิน 
2.4  มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยงำนประจ ำปีซึ่งแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ

สภำสถำบัน อุดมศึกษำและคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภำยใน 120 วัน นับจำกวันสิ้นปีบัญชี  
2.5  มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มำของรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และกำรใช้เงินทุน

และทรัพยำกรของสถำบันอุดมศึกษำ  
2.6  รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดท ำ มีกำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องจำกผู้ตรวจสอบภำยนอก

ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ   
2.7  มีกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินต่อสำธำรณะในรำยงำนประจ ำปี 
2.8 มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนำยกสภำ กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำ และผู้บริหำร

สถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย รำยชื่อ ประวัติ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
วิธีกำรประเมินผล ค่ำตอบแทน  

2.9  ข้อมูลเกี่ยวกับนำยกสภำ กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำและผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำที่
เปิดเผย มีควำมเป็นปัจจุบัน 

2.10 มีกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนธรรมำภิบำล ซึ่งประกอบด้วยนโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรมด้ำนธรรมำภิบำล และผลกำรด ำเนินงำนด้ำนธรรมำภิบำลในรำยงำน
ประจ ำป ี

2.11 ข้อมูลด้ำนธรรมำภิบำลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีคุณภำพ ถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุม และมีควำม
เป็นปัจจุบัน   
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หมวดที่ 3 การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการด าเนินงาน  
3.1  มีกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันต่อสำธำรณะ 
3.2  มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
3.3 มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลด ำเนินกำรในเว็บไซต์หลักของสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
3.4  มีช่องทำงกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินกำรของสถำบันที่หลำกหลำย มำกกว่ำ 1 ช่องทำง 
3.5  มีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน เช่น Web Board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ 
3.6 มี Social Network ของหน่วยงำน เช่น Facebook twitter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศกึษาตามแนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศกึษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอสิระ และหลักความเสมอภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชื่อสถาบันอุดมศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบตอ่สังคม หลัก

เสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 
 
1. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ : เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำรำยงำน 
ตัวอย่ำงเช่น เพื่อใช้รำยงำนข้อมูล...........................................................ของมหำวิทยำลัย/สถำบัน
ตำมประกำศ............................................................................................................................... 
 
2. ขอบเขต 

ขอบเขต : เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงขอบเขตของกระบวนกำรในรำยงำนว่ำ
ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หน่วยงำนใด กับใคร ท่ีใด และเมื่อใด ในบำงกรณีอำจจะ
ระบุถึงขอบเขตด้ำนพื้นท่ีและขอบเขตด้ำนเวลำด้วย 
 
3. ค าจ ากัดความ 

ค ำจ ำกัดควำม : เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบถึงค ำศัพท์เฉพำะ ซึ่งอำจเป็นภำษำไทย 
ภำษำต่ำงประเทศ หรือค ำย่อ ท่ีกล่ำวถึงในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เป็นท่ีเข้ำใจตรงกัน 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ : เป็นกำรชี้แจงให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำมีใครบ้ำงท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำน กำรระบุหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบจะระบุต ำแหน่ง ไม่ใช่ตัวบุคคล โดยมักจะเรียงจำกผู้
มีอ ำนำจหรือต ำแหน่งสูงสุดลงมำ และอธิบำยในภำพหลัก ๆ ว่ำต ำแหน่งนั้น ๆ รับผิดชอบหรือ
ปฏิบัติในเรื่องใด 
 
5. ระบบติดตามประเมินผล 

(ใครติดตำม-อำจเป็นคณะท ำงำน หรือหน่วยท่ีได้รับมอบหมำย) เช่น จัดประชุม
เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน.................  
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หมวดที ่1 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา 
    ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เอกสารหรือURL 
 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 

1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา   

ระบุ URL หรือช่องทำงที่มีกำร
เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

 

1.2    ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดเผยประกอบด้วย 
(1) โครงสร้าง 

แสดงแผนผังของโครงสร้ำงหน่วยงำน 
โดยจะต้องเป็นโครงสร้ำงหน่วยงำนที่
เป็นปัจจุบัน อย่ำงน้อยจะต้องมี
รำยละเอียดของหน่วยงำนภำยใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2) ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหำร จะต้องเป็นข้อมูล

ผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน 
อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ – 
นำมสกุลและต ำแหน่งของผู้บริหำร 
เช่น กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย คณบดีและ
ผู้อ ำนวยกำร ท ำเนียบอธิกำรบด ี 

 

(3) อ านาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหำเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เอกสารหรือURL 
 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 

1.2 (4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

ต้องประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 
วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของหน่วยงำน  

 

(5) ข้อมูลการติดต่อ 
                    

อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยที่อยู่ 
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร 
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
และแผนที่ตั้งของหน่วยงำน              

 

 
1.3 

การบริหารงาน 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี 
       
 
 

จะต้องมีรำยละเอียดแผนงำนโครงกำร 
หรือกิจกรรมที่สถำบันอุดมศึกษำ
จะต้องด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน และเป็นข้อมูลของปีที่
ประเมิน  

 

1.4 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
       
 

แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี มีข้อมูลสรุปผล
กำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม 
เป้ำหมำย  

 

1.5 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

จะต้องมีเนื้อหำเกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของสถำบัน 
อุดมศึกษำ เพ่ือให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน  

 

1.6 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 

จะต้องมีเนื้อหำเกี่ยวกับรำยละเอียด
กำรให้บริกำรตำมภำรกิจของสถำบัน 
อุดมศึกษำ  

 
 
 

1.7 
 
 
 
 

การบริหารงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  

แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี มีเนื้อหำของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ มีข้อมูลรำยละเอียดของ
แผนฯ เช่น  งบประมำณตำมแหล่งที่ 
ได้รับกำรจัดสรร งบประมำณตำม
ประเภทกำรใช้จ่ำย เป็นต้น     
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เอกสารหรือURL 
 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 

1.8 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ใช้จ่ำยประจ ำปี มีรำยละเอียดสรุปผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตำมเป้ำหมำยเป็นต้น  

 

1.9 การบริหารงานบุคคล 
นโยบายการบริหารงานบุคคล 
 

แสดงนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 
ของสถำบันอุดมศึกษำที่ยังมีผล 
บังคับใช้ในปีที่ประเมิน  

 

1.10 การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารงานบุคคล  
  

แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรงำนบุคคล เช่น กำรวำงแผน
ก ำลังคน กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นต้น  
โดยเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีควำมสอด
รับกับนโยบำยบริหำรงำนบุคคล 

 

1.11 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล  
 

จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรที่สถำบัน 
อุดมศึกษำจัดท ำข้ึนประกอบด้วย 
เกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือก
บุคลำกร หลักเกณฑ์กำรบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลำกร หลักเกณฑ์กำร
พัฒนำบุคลำกร หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์
กำรให้คุณให้โทษ และกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ  

 

1.12 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
งานบุคคลประจ าปี  
 

แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำงำน
บุคคลที่มีรำยละเอียดในกำร
ด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยผลกำรวิเครำะห์กำร
บริหำรงำนบุคคล เป็นต้น  

 

1.13 
 
 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำบันอุดมศึกษำรวมทั้งอธิบำย 
พอสังเขป 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เอกสารหรือURL 
 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 

1.14 ข้อมูลหลักสูตรที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาอนุมัติ   

จะต้องมีข้อมูลหลักสูตรที่สภำสภำ
สถำบันอุดมศึกษำอนุมัติ  

 

1.15 ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการ ระบุข้อมูลให้บริกำรทำงวิชำกำร 
ภำพถำ่ย (ถ้ำมี)  

 

1.16 ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรจัด
กำรศึกษำ  

 

1.17 ข้อมูลผลงานวิชาการ  
 

แสดงข้อมูลผลงำนวิชำกำรของ
อำจำรย์หรือบุคลำกรของ
สถำบันอุดมศึกษำ  

 

1.18 ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม   
 

แสดงข้อมูลผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 
ของนักศึกษำ อำจำรย์ หรือบุคลำกร
ของสถำบันอุดมศึกษำ 
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หมวดที ่2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน      
สถาบันอุดมศึกษา  
2 .ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบกฎเกณฑ ์
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เอกสารหรือURL 
ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 

2.1 ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

ต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 
และข่ำวประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
และเป็นข้อมูลในปีที่ประเมิน 

 

2.2 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

ต้องมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
สถำบันอุดมศึกษำ เช่น พระรำชบัญญัติ 
พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง 
ประกำศ ระเบียบ เป็นต้น  

 

2.3 รายงานประจ าปี   
       
 

(1) จัดท ำรำยงำนประจ ำปี ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมูลโครงสร้ำงหน่วยงำนรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณและรำยงำน
ทำงกำรเงิน 
 (2) มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยงำน
ประจ ำปีซึ่งแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อสภำ
สถำบันอุดมศึกษำและคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำภำยใน 120 วัน  
นับจำกวันสิ้นปีบัญชี  
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เอกสารหรือURL 

ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
2.4 รายงานทางการเงิน 

    
 

(1) มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  
ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มำของรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 
และกำรใช้เงินทุนและทรัพยำกรของ
สถำบันอุดมศึกษำ  
(2) รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดท ำ  
มีกำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้อง
จำกผู้ตรวจสอบภำยนอกตมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบ   
(3) มีกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินต่อ
สำธำรณะในรำยงำนประจ ำปี 

 

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาและ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา   
 

(1) มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนำยกสภำ 
กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำข้อมูล
ประกอบด้วย รำยชื่อ ประวัติ ประสบกำรณ์ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง วิธีกำรประเมินผล ค่ำตอบแทน  
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับนำยกสภำ กรรมกำรสภำ
สถำบันอุดมศึกษำและผู้บริหำรสถำบัน 
อุดมศึกษำที่เปิดเผยมีควำมเป็นปัจจุบัน 

 

2.6 การเปิดเผยข้อมูลด้าน 
ธรรมาภิบาลในรายงานประจ าปี 
  

ข้อมูลด้ำนธรรมำภิบำลที่เปิดเผยเป็นข้อมูล
ที่มีคุณภำพ ถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุม
และมีควำมเป็นปัจจุบัน 

 

(1) นโยบายด้านการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล  

แสดงหลักฐำนกำรมีนโยบำยเสริมสร้ำง 
ธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ 

 

(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนธรรมำภิบำล  

(3) โครงการ/กิจกรรม 
ด้านธรรมาภิบาล  

แสดงกำรรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/
ภำพถ่ำย(ถ้ำมี) 

 

(4) ผลการด าเนินงาน 
ด้านธรรมาภิบาล 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนธรรมำภิบำลใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

 



 
 

22 
 

หมวด 3 มีการจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เอกสารหรือURL 

ที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
3.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผย

ผลการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ 
 
 

มีกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ
กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำต่อสำธำรณะ  
โดยระบุรำยชื่อ ต ำแหน่ง หน่วยงำน
และข้อมูลส ำหรับติดต่อประสำนงำน 

 

3.2 การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
อำทิ ข้อมูลผู้บริหำร ข้อมูลอำจำรย์ 
เป็นต้น 

 

3.3  การเปิดเผยข้อมูลผลด าเนินการ 
ในเว็บไซต์หลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 

มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลด ำเนินกำร 
ในเว็บไซต์หลักของสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

 

3.4 ช่องทางการเปิดเผยผล 
การด าเนินงาน  
 

มีช่องทำงกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินกำร
ของสถำบันที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 
1 ช่องทำง 

 

3.5 ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ของหน่วยงาน   
 

เป็นช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น  
ที่ผู้ที่มำรับบริกำร ผู้มำติดต่อ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถให้ควำม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับ 
กำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสถำบันอุดมศึกษำ 
เช่น Web Board,  
กล่องข้อควำมถำม-ตอบ 

 

3.6 Social Network ของหน่วยงาน  
 

เป็นช่องทำงเครือข่ำยสังคมของ
หน่วยงำนที่เสริมช่องทำงปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ และ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชำชนทั่วไป เช่น 
Facebook twitter Line 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24 
 

ตัวอย่างการรายงานข้อมูลในรายงานประจ าปี (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน) 
 

การจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี ..................... 
 

แหล่งท่ีมาของรายได้ หมวดรายจ่ายอ่ืน 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

งบประมาณแผ่นดิน      
งบประมาณจากเงินรายได้      
งบประมาณจากแหล่งอื่น      

 
สถานะรายงานทางการเงิน       ผู้ตรวจสอบภายนอกให้การตรวจสอบและรับรอง 

         อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรอง 
        ตรวจสอบและรับรองแล้ว เมื่อวันที่.........เดือน............พ.ศ......... 
 
 

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 

พันธกิจของสถาบัน งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
จากเงินรายได้ 

งบประมาณ 
จากแหล่งอ่ืน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน    
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม    
ด้านการวิจัย    
ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม    
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา นำยพันธุ์เพ่ิมศักดิ์  อำรุณี  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองขับเคลื่อนและพัฒนำกำรอุดมศึกษำ  
 วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 นำงสำวจำรุรินทร์ ภู่ระย้ำ  
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและระบบบริหำรจัดกำร   
  
 
ผู้จัดท าและ  นำงสำวมำลินี รัตนนันทพัฒน์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
รวบรวมข้อมูล  ว่ำที่ ร.ต.หญิง นวลน้อง ฉิมมำบล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ว่ำที่ ร.ต. สุรชัย ชำญไชย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและระบบบริหำรจัดกำร 
   กองขับเคลื่อนและพัฒนำกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-610-5359-62 โทรสำร 02-039-5650  
เว็บไซต์  www.mhesi.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ goodgovpg@gmail.com  
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