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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่ 29  กันยายน  2563 



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกำหนดให้

หน่วยงานภาครัฐทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และจัดสรรทรัพยากร 

สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการสุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556 – 2560 ดำเนนิไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ความเข้าใจแก่

บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 เป้าประสงค์ :     บุคลากรมีทัศนคติ ค่านยิมในการต่อตา้นการทุจริต 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :    ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 เป้าประสงค์ :     บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลัก 

     ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :    ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก 

     ธรรมาภิบาล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 เป้าประสงค์ :     บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจรติ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ 

     และไม่มีการทุจรติ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :    ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

 เป้าประสงค์ :     หน่วยงานมรีะบบการจัดการข้อรอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :    ร้อยละของขอ้ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

 

 



สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ  หน้า 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งคณะ/วิทยาลัย 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4 

     1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 4 

     1.4.2 พันธกิจ (Mission) 4 

     1.4.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 4 

     1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 4 

     1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 4 

     1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

     1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 5 

     1.4.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 5 

     1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals) 5 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 

 2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

คณะ/วิทยาลัย 

8 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 8 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 8 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 8 

 2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 8 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 9 

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 9 

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้าน.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

12 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 14 

 3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติ 
14 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 15 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวก  

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 

 

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติ 

 

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้

องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ

แต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 ของ

แต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป

บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 
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ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 

 

1.2 โครงสร้างสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   สำนักอำนวยการ  

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการวิชาการ  
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทัพหิรัญรักษ์ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจรญิ 

 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จนัทราสา 

 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสทิธ์  ภูคำชะโนด 

1. คณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะกรรมการ

จรยิธรรมวจิัยในมนุษย์ 

อธิการบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร     ยะปวง 

3. น.ส.สุรัสวดี    เรอืงเดช 

4. น.ส.พัชพรกาญจน์ ศรบีุญเพ็ง 

 

2. น.ส.ชุติมา  ธีรสุวรรณ 

3. น.ส.วราภรณ์  ศรีบัวแก้ว 

4. น.ส.สรวงสุดา  ทรัพย์เจริญ 

5. น.ส.อารยา  ยอดฉิม 

 

 

2. น.ส.เจนจิรา   ชินวงษ์ 

 

 

 

 

 

2. นายวุฒิกร     มะลิคง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่ ฝ่ายบริการวิชาการ 
ฝ่ายงบประมาณแผนงาน

และประกันคณุภาพ 

1. นายอนุพันธ์  สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.อทิตยา    บัวศรี 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.4.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

      มุ่งบริการ   ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

      มุ่งก้าว   เป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

      มุ่งสู่   ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยช้ันนำเพื่อปวงชน 

 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดดี้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว  

    ยืดหยุ่น เสรีทางวชิาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย์สร้างองค์ความรูด้้วยกระบวนการวิจัย บริการ 

     วิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใชป้ระโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่าง 

     มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     และเน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

1.4.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

        บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม   

 

1.4.4  เสาหลัก (Pillar) 

       ทรงปัญญา   ศรัทธาธรรม   นำสังคม 

 

1.4.5  วัฒนธรรม (Culture) 

      มุ่งม่ันบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการดว้ยหลักธรรมาภบิาล 

 

1.4.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

      เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนา

กระบวนการคิด ด้วยจิตสาธารณะ 
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1.4.7  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

      เป็นชุมชนแหล่งเรียนรูว้ิจัยและบริการวิชาการ  เน้นความเป็นวัง  มุ่งสู่สากล 

 

1.4.8  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  เพื่อ

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

3. มุ่งเนน้การใชง้านวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 

 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (Development Goals) 

       1.  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรอืไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกัน

การทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนร่วมใหบุ้คคลอื่นมกีารกระทำดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรอืพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ กำหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรอืบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใชท้รัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 หรอืระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1  ยุทธศาสตร์สถาบันวจิัยและพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

2.3.2  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ

อย่างยั่งยนื และได้รับการยอมรับ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
 

2.3.3  ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4  ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

      แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับหน่วยงาน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของหน่วยงาน พร้อมเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ของหน่วยงาน

ทั้งหมดให้สำนักงานอธิการบดี 

3. ดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของหน่วยงาน 

4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ

หน่วยงาน ทุกไตรมาส 

5. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้สำนักงานอธิการบดีทุกไตรมาส 

6. ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับหน่วยงานและรายงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

≥ 85.00 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีทัศนคติ คา่นิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1.1)  เพื่อสง่เสรมิให้

บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

 1.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม  

- 35 40 75 75 บุคลากร

สถาบัน 

วิจัยและ

พัฒนา 

- - - - - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2.1) เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การ

ดำเนินงานของมหา   

วิทาลัยราชภัฏสวน  

สุนันทาในการสรา้ง

ภาพลักษณ์ที่ด ี

2.2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์

ให้กับมหาวิทยาลัย 

2.3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อต้านการ

ทุจรติ 

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มี

การเผยแพร่อย่างครบถ้วน

ตามแนวทางที่กำหนด 

- 100 100 100 100 100 ข่าว - - - - - นายอนุพันธ์ 

สุทธิมาร  

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 3 โครงการบรหิาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

3.1) เพื่อให้บุคลากร

ของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้  

 3.1.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ำหนดขึน้ต่อ

ป ี

100 100 100 100 100 ประเด็น

ความเสี่ยง

ที่ไดรั้บการ

ควบคุม

และลด

ระดับฯ 

- - - - - นายฉัตรไชย 

ดิษฐ์เจริญ  

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 

  

3.2) เพ่ือให้เกดิความ

มั่นใจว่าการดำเนิน งาน

จะบรรลุผลสำเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ 

 3.2.1) ร้อยละของงานที่มี

การดำเนินการตามจุด

ควบคุมที่กำหนด 

 
90 95 100 100 งานที่มกีาร

ดำเนินการ

ตามจุด

ควบคุมที่

กำหนด 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

4 จัดอบรมเสรมิ

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

4.1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับระบบการ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถนำไป

ปฏิบัติได้อย่างถกูต้อง 

4.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

- 80 80 100 80 -หน.สนง. 

-หน.ฝ่าย

บรหิารงาน

ทั่วไป 

-จนท.

การเงิน  

- - - - - น.ส.ชไมพร 

ยะปวง 

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 

5 ประเมินการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากร

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ระดับจรรยาบรรณ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย / 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ระดับ

≥4 

100 ระดับ

≥4 

บุคลากร

สถาบัน 

วิจัยและ

พัฒนา 

- - - - -  
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการสรา้ง

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจรติให้กับ

บุคลากร 

5.1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อต้าง

การทุจรติ 

5.1.1) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจรติ 

 
≥4 ≥4 100 100 บุคลากร

สถาบัน 

วิจัยและ

พัฒนา 

- - - - - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 

   7.1.2) จำนวนบุคลากรที่เข้า

ร่วมการอบรม 

 100 100 100 100 ตัวแทน

สถาบัน 

วิจัยและ

พัฒนา 

- - - - - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

8 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

8.1) เพื่อให้ข้อ

ร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่

กำหนด 

8.1.1) ร้อยละของข้อร้อง 

เรียนที่ได้รับการแก้ไขในเวลา

ที่กำหนด 

 
100 100 100 100 บุคลากร

สถาบัน 

วิจัยและ

พัฒนา 

- - - - - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

1 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

 1.1)เพื่อสง่เสรมิให้บคุลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่ทำ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.63-ก.ย.64 -  น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

2.1) เพื่อประชาสัมพันธก์ารดำเนินงาน

ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

การสรา้งภาพลักษณ์ที่ด ี

2.2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสมัพันธ์เพื่อ

สรา้งภาพลักษณ์ใหก้ับมหาวิทยาลัย 

2.3) เพื่อประกาศเจตจำนงต่อตา้นการ

ทุจรติ 

 2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

100 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.63-ก.ย.64 - นายอนุพันธ์  สุทธิมาร 

3 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

3.1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสีย่ง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้  

 3.1.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ำหนดขึน้

ต่อปี 

100 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.63-ก.ย.64 - นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ 

  3.2) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 3.2.1) ร้อยละของงานที่มีการ

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

 

100 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.63-ก.ย.64 - นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

4 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

4.1) เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ และสามารถนำไปปฏิบตัิได้

อย่างถูกต้อง 

4.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

100 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.63-ก.ย.64 - นายอนุพันธ์  สุทธิมาร 

 

5 การให้ความรู้และ

ปลูกจิตสำนกึในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

5.1)เพื่อสรา้งความรู้และปลูกจิตสำนกึ

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่รับรู้

ด้านการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

100 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.63-ก.ย.64 - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์

 

6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจรติ 

7.1)เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจรติ 

7.1.1) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจรติ 

≥80 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.63-ก.ย.64 - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์

 

  7.1.2) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรม 

100 ต.ค.63-ก.ย.64 - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

7 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

8.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข

ในระยะเวลาที่กำหนด 

8.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขในเวลาทีก่ำหนด 

100 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.63-ก.ย.64 - น.ส.พรทิพย์  

เรืองปราชญ ์
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน 

และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์  และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 









 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปโครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ 

ทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)   

แผนปฏบิตักิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

และแผนปฏบิตักิารด้านต่าง ๆ ของสถาบันวจิยัและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัวจิัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



รายงานสรุปโครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ  

ทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560–2564)   

แผนปฏบิตักิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏบิัตกิารด้านต่างๆ  

ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และแผนปฏิบัติการดา้นต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผล

การดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวจัิยและพัฒนา 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการดา้นต่าง ๆ ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ท้ังในระดับหน่วยงานและระดับมหาวทิยาลัย โดยมผู้ีเขา้ร่วมการประชุม ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.สุวรย์ี ยอดฉมิ   ผู้อำนวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

2) ผศ.ดร.ยุทธนา สดุเจรญิ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

3) ผศ.ดร.รจนา จนัทราสา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่

4) ผศ.ดร.ภูสทิธ์  ภูคำชะโนด  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

5) น.ส.พรทิพย ์เรืองปราชญ์  หัวหนา้สำนกังาน 

6) นายอนุพันธ์ สุทธิมาร  หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

7) นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจรญิ  หัวหนา้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ 

     และประกนัคุณภาพ 

8) น.ส.อทิตยา บัวศร ี    หัวหนา้ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

9) น.ส.ธนัญญา ศานตธิรรมกุล  หัวหนา้ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

10) น.ส.ชไมพร ยะปวง   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

11) น.ส.สรัุสวด ีเรืองเดช   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

12) น.ส.พัชพรกานต์ ศรบุีญเพ็ง   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

13) นายวุฒกิร มะลคิง   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายแผนงานฯ 

14) น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแกว้  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายแผนงานฯ 

15) น.ส.อนุธิดา แสงใส   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายแผนงานฯ 

16) น.ส.ชุตมิา ธีรสุวรรณ   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่

17) น.ส.วราภรณ์  ศรีบัวแกว้  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่



18) น.ส.สรวงสดุา ทรัพย์เจริญ  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่

19) น.ส.อารยา ยอดฉมิ   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่

20) น.ส.เจนจริา ชินวงษ์   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริการวิชาการ 

  

  ซ่ึงท้ังหมดเป็นบุคลากรของสถาบันวจัิยและพัฒนา โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ ไดแ้ก่ 

ประเด็นที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 11 เดือน ประเด็นท่ี 2 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ประเด็นท่ี 3 วิเคราะห์ SWOT Analysis สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็นท่ี 4 แจ้ง

กรอบวงเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นท่ี 5 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน และ

ประเด็นท่ี 6 ชี้แจงและพิจารณามอบหมายแผนปฏิบัตกิารดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียดสรุปราย

ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี 1 รายงานผลการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตักิาร ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดอืน 

  นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจรญิ หัวหนา้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ รายงาน

ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงาน

ความก้าวหนา้ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ท่ีได้ดำเนินการในช่วง 11 

เดือนท่ีผ่านมา พบว่ามตีัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย จำนวน 33 ตัวชี้วัด และมีตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุ

เป้าหมาย จำนวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นรอ้ยละ 84.62 จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 39 ตัวชี้วัด  
 

 มตแิละข้อเสนอแนะที่ประชุม  : 

1) ให้ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหค้รบถว้นและเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด  

2) ช่วยกันผลักดันผลการดำเนนิงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดในทุกตัวชี้วัด ท้ังนี้

ในตัวช้ีวัดใดท่ีผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ให้หารือรอง

ผู้อำนวยการฝ่ายท่ีรับผิดชอบ เพื่อช่วยกำหนดแนวทางผลักดันการดำเนนิงาน และ

ตดิตามผลการดำเนนิงานอย่างเคร่งครัด 

3) รับทราบผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม และผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดใน

แผนปฏบัิตริาชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 

11 เดอืน 

 



ประเด็นท่ี 2 การทบทวนวสัิยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจริญ หัวหนา้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ ไดช้ี้แจง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้กำหนด

ยุทธศาสตร์ท้ังหมด 3 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ท้ังนี้ ขอให้ผู้บรหิารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกจิ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ีทบทวนของ

มหาวิทยาลัย  

 ซ่ึงผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกับพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกจิ ภารกิจ

หลัก เสาหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลัก เม่ือพิจารณาแล้ว

พบว่า ขอ้มูลที่มีอยู่เดมิ สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยในปัจจุบัน จงึมีขอ้สรุปความ

คิดเห็นว่าใหค้งเดมิข้อมูลท้ังหมดไว้ตามปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

 มตแิละข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

   ท่ีประชุมรับทราบให้คงข้อมูลเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 3 วเิคราะห์ SWOT Analysis สถาบันวจัิยและพัฒนา 

 ผู้บรหิารและบุคลากรของสถาบันวิจยัและพัฒนา ร่วมกันจัดทำ SWOT สถาบันวจัิยและ

พัฒนา  โดยร่วมกำหนดประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ได้แบ่งเป็นประเด็น

ต่างๆ ได้แก่ จุดแข็ง 15 ประเด็น จุดอ่อน 7 ประเด็น โอกาส 14 ประเด็น และภัยคุกคาม 9

ประเด็น จากนัน้ทำการวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญในแต่ละประเด็น และได้ข้อสรุป 

ดังนี้ 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)  (15 ประเด็น) ดังต่อไปนี ้

1. มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีและประจำปีท่ีชัดเจน 

 - บุคลากรปฏิบัตงิานในทิศทางเดยีวกัน 

 - ผลการปฏบัิตงิานดข้ึีนกว่าปีที่ผ่านมา 

 - แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

 - มหาวทิยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏบิัติการ

ใหก้ับบุคลากรไดรั้บทราบทุกระดับ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกท่ีมีประสทิธิผลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกจิดา้น

การวจัิย ตัง้แต่ตน้นำ้ กลางนำ้ และปลายนำ้ที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย และมี

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด ส่งผลใหเ้กดิการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การ

แก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

3. มหาวทิยาลัยมีผลงานบรกิารวชิาการที่สามารถพัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนใน

การพ่ึงพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ เป็นท่ีช่ืน

ชมของชุมชน และมีอาจารย์ท่ีทำงานบรกิารวชิาการนี้ สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างใหอ้าจารย์รุ่นใหม่สนใจเข้ามาทำงานรับใช้ชุมชนมากข้ึน 

4. บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลใหมี้ผลงานวจัิย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการนำเสนอ

ในเวทีวิชาการในระดับชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง 

5. เผยแพร่ผลงานวจัิยมากข้ึนท้ังจำนวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจำนวนสทิธิบัตรเพ่ิมมากข้ึน 

6. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

 - บุคลากรมสี่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมี

การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏบัิตงิานของมหาวทิยาลัยดขีึ้น 

 - บุคลากรปฏิบัตงิานดว้ยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลใหผู้รั้บบริการ

มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 



 - บุคลากรมคีวามเขา้ใจในธรรมชาตคิวามตอ้งการของนักศกึษา ทำใหก้ารจัดกจิกรรม

พัฒนานักศกึษาท่ีจัดข้ึน ไดรั้บความสนใจจากนักศกึษาเป็นจำนวนมาก 

7. ผู้บริหารและทีมผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างจรงิจัง 

 - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวสิัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวทิยาลัยไปสู่

ความสำเร็จได้ 

 - มีทมีผู้บรหิารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่างจรงิจัง 

ทำใหม้หาวิทยาลัยไดร้ับการยอมรับ 

 - บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง เช่ือม่ันในวสิัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ท่ีจะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

คร้ังสำคัญ เท่าทันต่อบรบิทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

8. มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

 - ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และมีการ

พัฒนาตนเองในดา้นต่างๆ ทำใหย้กระดับคุณภาพการปฏิบัตงิานดขีึ้น 

 - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ทำให้เกิด

กำลังใจในการปฏิบัตงิาน 

9. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 - ส่งเสริมและสนับสนนุใหบุ้คลากรและนักศกึษาไดเ้ขา้ร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาตแิละ

นานาชาตเิป็นจำนวนมาก 

 - มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศทำใหเ้กดิการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปดว้ยกัน 

10. มหาวทิยาลัยมีประวัตศิาสตร์ ภาพลกัษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม 

 - มีการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ์ โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อน

ใหเ้ห็นถงึความเป็นวังเก่า สวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีดีขององค์การช่วยให้เกิด

ความน่าเชื่อถอื จดจำง่าย สรา้งความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การท้ังภายในและ

ภายนอก ซ่ึงถอืเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อใหเ้กดิภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

 - เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มภีาพลักษณ์ท่ีด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

 - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสนิทร์ท่ีสำคัญ 

 - มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศกึษา บุคลากรท้ังในและนอกมหาวทิยาลัยไดเ้ข้าร่วม 

 -สรา้งเครือข่ายกับหน่วยงาน/องค์กรระดับชาตมิากข้ึน 



11. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสยีง เป็นที่สนใจของนักศกึษา 

 - เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  จำนวน 11 สมัย จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำใหม้ผู้ีสนใจเขา้ศกึษาต่อสูงกว่าปท่ีี

ผ่านมา 

 - เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสยีงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ทำให้มีจำนวนนักศึกษา

ท่ีมาสมัครศกึษาต่อดา้นครูและดา้นนาฎศลิป์เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

12. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มคุีณวุฒ ิและตำแหน่งทางวชิาการเพ่ิมมากข้ึน 

 - บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามชำนาญเฉพาะทาง 

 - คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีมีการจัดการเรยีนการสอน 

 - มีระบบพ่ีเลี้ยง สำหรับใหอ้าจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการมากขึ้น 

13. การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาดา้นต่างๆ 

14. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

ทำใหบุ้คลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวทิยาลัยไดร้วดเร็ว 

15. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีดมีีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

ทำใหบุ้คลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวทิยาลัยไดร้วดเร็ว 

 

ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. การนำผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

 - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้

ไดรั้บทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ยดว้ย 

 - การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญามีนอ้ย

และตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

2. การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังตอ้งไดร้ับการพัฒนา 

เช่น COVID-19 

3. สถานท่ีไม่เพียงพอกับการจัดการเรยีนการสอน 

 - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจำนวนนักศกึษา ทำใหไ้ม่สามารถ

บริการไดอ้ย่างเต็มท่ี 

 - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซ่ึงต้องใช้

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนและการบรหิารจัดการสูง 

4. การบรหิารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตยิังมข้ีอจำกัด 



 - หลักสูตรนานาชาติมีจำนวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียง

พอท่ีจะดงึดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ทำใหย้ากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

 - เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดนิ 

 - การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับ

นานาชาตยัิงมีนอ้ย 

5. บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

6. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิของอุดมศกึษา 

7. บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

 - บุคลากรบางส่วนมีทักษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับนอ้ย 

 

ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (14 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรดา้นการส่งเสรมิให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน

การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือทางวชิาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเกิด

ความชัดเจนในการทำงานในระดับสากลมากขึ้น  

2. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

 - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมแีหล่งทุนวิจัยท่ี

รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสรมิการวจัิย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ 

อย่างหลากหลาย 

 - ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตเิอ้ือในการผลักดันใหเ้กดิงานวจัิยของมหาวิทยาลัย 

3. การไดร้ับการจัดอันดับใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพ่ิมโอกาสในการตดิต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรูเ้กิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทำ

วิจัยและบรกิารวชิาการไดม้ากข้ึน 

4. การขยายตัวทางเศรษฐกจิและความตอ้งการของภาคธุรกจิ ตอ้งการความรูเ้ชงิวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 

 - การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรูเ้ชิงวิชาการ และ

การวจัิยเพื่อพัฒนาธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงข้ึน 



 - ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้

เกดิการบูรณาการหลักสูตรในการผลติสื่อการเรยีนการสอน งานวจัิย และบัณฑติรูปแบบใหม่

ท่ีตรงความต้องการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยใหม้หาวทิยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการไดอ้ย่างกว้างขวาง 

 - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ทำใหม้หาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ี

ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

 - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลขิสิทธ์ิ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการ

วิชาการไดอ้ย่างกวา้งขวางยิ่งขึ้น 

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.

2546 มีส่วนช่วยในการบูรณาการการศกึษากับงานวจัิยเกดิเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น 

6. เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอ้ืออำนวยต่อการบรหิารงาน 

  - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทำให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หน่วยงานภายนอกไดส้ะดวกย่ิงข้ึน 

 - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนใน

การทำงาน ส่งผลใหบุ้คลากรทำงานไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

7. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 - ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้บบ E-learning 

 - เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

รวดเร็วมปีระสทิธภิาพไร้ขดีจำกัด 

 - เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง 

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

8. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกลเ้คยีงเกดิองค์ความรูใ้หม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

9. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดอืน ทำใหร้ายไดข้องบุคลากรเพ่ิมขึ้น ส่งผลใหบุ้คลากร

มีคุณภาพชีวติท่ีดขีึ้น 

10. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ทำให้นักศึกษา

เดนิทางมาเรียนอย่างสะดวก 

11. มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรยีนการสอน การทำงานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ท่ี

เกดิขึ้น 

12. รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคลอ้งกับหลักสูตรของมหาวทิยาลัย 



 - รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากำลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ

หลักสูตรของมหาวทิยาลัย 

 - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาท่ี

ขาดแคลน 

13. การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยมีแนวโนม้เป็นตลาดเสรีทางความคิด ทำใหอ้งค์กรเอกชนมุ่ง

หาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสรา้งสรรค์งานร่วมกับ

องค์กรเอกชน 

14. รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

 

ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ 

2. งบประมาณจากรัฐและรายไดข้องมหาวทิยาลัยมจีำกัด ทำใหก้ารพัฒนาล่าชา้ 

 - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำให้เกิดการพัฒนาท่ี

ล่าชา้ขาดความทันสมัย 

 - ขาดแหล่งรายไดท่ี้ม่ันคงที่นำมาใชใ้นการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง

เกดิความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดไดทั้นเหตุการณ์ 

3. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 - การดำเนนิงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สกอ. มกีารเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม

อยู่ตลอดเวลา 

 - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำใหน้โยบายการบรหิารของรัฐไม่

ต่อเนื่องส่งผลใหม้หาวทิยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาตไิด้ 

 - การดำเนนิงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สกอ. มกีารเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม

อยู่ตลอดเวลา 

4. เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดนอ้ยลง แต่มีคำถามในเร่ืองความคุ้มค่า 

5. สถาบันการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

 - สถาบันอุดมศกึษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

 - สถาบันการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปดิกระจายท่ัวทุกภูมิภาค 

 - การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ไดต้รงตามแผนท่ีกำหนดไว้ จึงตอ้งมกีารปรับหลักสูตรให้

ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง



กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกดิภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา และ

เชิงพื้นท่ีส่งผลใหม้หาวทิยาลัยตอ้งมกีารปรับตัวใหทั้นต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน

ได้ 

 - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 

 - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ภายในประเทศ 

 - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ทำให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว ผูบ้รโิภคมีทางเลอืกมากข้ึน เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลอืก 

6. สภาวะทางเศรษฐกจิที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสนิใจของผูป้กครองในการเลอืกสถานศกึษาให้

ผู้เรยีน 

7. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง

อัตราประชากรในวัยเรยีนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 

8. มุมมองของต่างประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

9. นักศกึษาเลอืกเรยีนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  

 

 มตแิละข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

1. ดำเนนิโครงการตามผลการวิเคราะห์ SWOT  ใหส้อดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏบัิตกิารของมหาวทิยาลัยและหน่วยงาน โดยเนน้ประเด็นจุดอ่อน 

2. เห็นชอบกับผลการวเิคราะห์ SWOT ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 4 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจริญ หัวหนา้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ ได้แจ้ง

ให้ท่ีประชุมทราบถึงกรอบวงเงินประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายได้) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรั้บการจัดสรรงบประมาณรายได้จากกอง

นโยบายและแผน ภาคปกตแิละภาคพิเศษจำนวนเงนิท้ังหมด 22,134,100 บาท 

    

ประเด็นท่ี 5 จัดทำแผนปฏิบตักิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดบัหน่วยงาน 

 นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจรญิ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ ไดแ้จ้ง

ใหท่ี้ประชุมทราบว่า จากท่ีแต่ละฝ่ายไดจ้ัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีรายละเอยีดงบประมาณในภาพรวม จำนวนเงนิ 22,134,100 บาท แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

  การจัดสรรงบรายได้ แยกรายฝ่าย     

 1. ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไปและฝ่ายแผนงานฯ ไดรั้บงบประมาณ จำนวน 2,483,200 บาท 

มี 7 โครงการหลัก 

 2. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ไดรั้บงบประมาณ จำนวน 17,323,780 บาท มี 8 โครงการ 

 3. ฝ่ายบรกิารวชิาการ ไดร้ับงบประมาณ จำนวน 1,415,000 บาท มี 7 โครงการ 

 4. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 912,120 บาท 

 

 มตแิละข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

   1.  บุคลากรทุกฝ่ายรับทราบและดำเนินการตามโครงการ/กจิกรรมท่ีผู้บรหิารพิจารณา

มอบหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 2.  มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ จัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2560-2564) และแผนปฏบัิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งมหาวิทยาลัยตามปฏทิิน

ท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 6 ช้ีแจงและพิจารณามอบหมายแผนปฏิบัตกิารด้านต่างๆ 

  นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยได้ประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่าการจัดทำแผนปฏิบัตกิารดา้นต่างๆ ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงกำหนดแผนปฏบิัติการต่างๆ 

จำนวน 15 แผน สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบดำเนินการท้ังสิ้น 2 แผนใหญ่ในฐานะ

เจ้าภาพ และ 13 แผนลูก พรอ้มกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำแผน ดังนี้   

 

แผนปฏิบัตกิาร หน่วยงานเจ้าภาพ ผู้รับผดิชอบ 

1. แผนปฏบัิตกิารด้านการวจัิย   สถาบันวจัิยและพัฒนา นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจรญิ 

2. แผนปฏบัิตกิารดา้นการบรกิารวชิาการ สถาบันวจัิยและพัฒนา 

3. แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล   
กองบรหิารงานบุคคล 

น.ส.พรทิพย ์เรอืงปราชญ์ 

4. แผนปฏบัิตกิารดา้นการพัฒนาบุคลากร 

5. แผนปฏบัิตกิารดา้นการจดัซ้ือจัดจา้ง พัสดุ กองคลัง น.ส.ชไมพร ยะปวง 

6. แผนปฏบัิตกิารดา้นปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดลอ้ม 

กองกลาง 

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

7. แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

8. แผนปฏบัิตกิารป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

น.ส.พรทิพย ์เรอืงปราชญ์ 

9. แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

กองนโยบายและแผน 

น.ส.พรทิพย ์เรอืงปราชญ์ 

10. แผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจรญิ 

11. แผนการจัดการความรู้ น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแกว้ 

12. แผนปฏบัิตกิารดา้นการพัฒนาเอกลกัษณ ์

13. แผนปฏบัิตกิารดา้นการจดัหารายได ้ สำนักทรัพย์สนิและรายได ้ น.ส.พรทิพย ์เรอืงปราชญ์ 

14. แผนปฏบัิตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

15. แผนปฏบัิตกิารดา้นการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย 

กองพัฒนานกัศกึษา น.ส.ธนัญญา ศานตธิรรมกุล 

 

 

 

 



โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดทำแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการต่าง ๆ และกำหนดให้

หน่วยงานเจ้าภาพท่ีได้รับมอบหมาย ดำเนินการประชุมชี้แจงหัวข้อ แนวทางการดำเนนิงาน 

รวมถึงปฏิทินการดำเนินงานให้หน่วยงานภายใต้ความรับผดิชอบรับทราบ และดำเนนิการตาม

ปฏิทินท่ีกำหนด   
 

 มตแิละข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

   1. แผนปฏิบัตกิารท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นเจ้าภาพ มอบให ้นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจริญ  

ดำเนนิการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนัดหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงแนว

ทางการดำเนินงาน  แบบฟอร์มการจัดทำแผน และปฏิทินการดำเนินงาน รวบรวมแผนของ

หน่วยงานต่าง ๆ และจัดทำแผนเล่มใหญ่เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

  2.  แผนลูกย่อยท่ีอยู่ภายใต้หน่วยงานเจ้าภาพอ่ืนๆ มอบให้ผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังการ

ประชุมช้ีแจงที่เจ้าภาพกำหนด รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ โดยนำโครงการ/กิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณ จากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

สถาบันวจิัยและพัฒนา เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ และดำเนินงานให้เป็นไป

ตามปฏิทินท่ีหน่วยงานเจ้าภาพและมหาวทิยาลัยกำหนด  

 3.  มอบหัวหนา้สำนักงาน รวบรวมเล่มแผนปฏิบัตกิารดา้นต่างๆ  นำเขา้คณะกรรมการ

ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวาระเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติเล่มแผน พร้อมท้ังจัดพิมพ์ จำนวน 1 เล่ม เพื่อเป็นไว้เป็นขอ้มูลหลักฐานการดำเนินงาน

ต่อไป 

 

 

 

                                                                                                   

                 

       (นายฉัตรไชย ดษิฐ์เจรญิ) 

        ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 

  

 

                             (นางสาวพรทิพย์  เรอืงปราชญ์) 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 

 

 

ภาคผนวก 3 
ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  

  

  



ภาพกจิกรรม 

รายงานสรุปโครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร ทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560–2564)  แผนปฏบิตักิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 

2564 และแผนปฏิบัตกิารด้านต่างๆ ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




