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สถาบันวิจัยและพฒันา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่ 30  กันยายน  2564 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกำหนดให้

หน่วยงานภาครัฐทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และจัดสรรทรัพยากร 

สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการสุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556 – 2560 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้   เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ความเข้าใจแก่

บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 เป้าประสงค์ :     บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 ตัวชีวั้ดเป้าประสงค์ :    ร้อยละของบุคลากรที่ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 เป้าประสงค์ :     บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลัก  

     ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 

 ตัวชีวั้ดเป้าประสงค์ :    ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลกั  

     ธรรมาภิบาล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

 เป้าประสงค์ :     บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ 

     และไม่มีการทุจริต 

 ตัวชีวั้ดเป้าประสงค์ :    ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

 เป้าประสงค์ :     หน่วยงานมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสทิธิภาพ 

 ตัวชีวั้ดเป้าประสงค์ :    ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม ื ่อวันที ่ 6 พฤษภาคม 2551 เห ็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้

องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเม ินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้ จัดทำขึ้น 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหนว่ยงานที่จะกอ่ให้เกดิ

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

แต่ละหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุ จริตที่ ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่ อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคสว่น และมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พงศ.2556-2560 ของ

แต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป

บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 
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ทั้งนี ้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 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   สำนักอำนวยการ  

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

ฝ่ายบริการวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

1. คณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจริยธรรม

วิจัยในมนุษย์ 

อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร ยะปวง 

3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง 

4. น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช 

2. น.ส.วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว 

3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 

4. น.ส.อารยา     ยอดฉิม 

5. น.ส.ปัญชลิกา ตะเคียนราม 

 

2. น.ส.เจนจิรา ชินวงษ ์

3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 

4. น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ ์

 

2. นายวุฒิกร     มะลิคง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ฝ่ายบริการวิชาการ 
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.4.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

      มุ่งบริการ   ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

      มุ่งก้าว   เป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

      มุ่งสู่   ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยชั้นนำเพื่อปวงชน 

 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว  

    ยืดหยุ่น เสรีทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง  

2.  ส่งเสริมและสนับสนนุให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการ 

     วิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใชป้ระโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่าง  

     มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

     และเน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

 

1.4.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

        บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สงัคม   

 

1.4.4  เสาหลัก (Pillar) 

       ทรงปัญญา   ศรัทธาธรรม   นำสังคม 

 

1.4.5  วัฒนธรรม (Culture) 

      มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบรกิารวิชาการดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

 

1.4.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

      เป ็นน ักปฏิบ ัต ิด้านการวิจ ัย และบริการวิชาการ เน ้นทักษะการส ื ่อสาร พ ัฒนา

กระบวนการคิด ด้วยจิตสาธารณะ 
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1.4.7  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

      เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้วิจัยและบรกิารวิชาการ  เน้นความเป็นวัง  มุ่งสู่สากล 

 

1.4.8  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ  เพื่อ

การพัฒนาชุมชนและท้องถิน่อย่างย่ังยืน 

3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหนว่ยงาน 

 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (Development Goals) 

       1.  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

       2.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื ่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในต ำแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพืน้ฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลกั และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่กอ่ให้เกดิ

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวขอ้งกันการ

ทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระทำการใด ๆ  ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเร่ืองที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน่      

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ   

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง  การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างย่ิง ทั้งนีร้วมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืนมีการกระทำดังกลา่วด้วย 
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 3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรอืพวก

พ้องให้เกิดผลกระทบและความเสียหายตอ่มหาวิทยาลัย 

 4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางด้านการจำหน่ายสินคา้ การจัดซือ้จัด

จ้างและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลยั 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือ รู้เห็น เป็น ใจ ให้

บ ุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที ่ม ีราคาหรือม ูลค ่าเก ินกว่าที ่กำหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรอืผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาต ิ

 8.  ให ้หน ่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องก ันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี ้หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การข ัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับส ินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน ถ ือเป็นการกระทำความผิดวิน ัยและจะถ ูกดำเน ินการทางวิน ัยตาม

พระราชบัญญัต ิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศ ึกษา พ.ศ.2547 และข ้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา  
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2.3 ยุทธศาสตร ์ เป ้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช ี้ว ัดความสำเร็จและค่าเป ้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1  ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.3.2  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ

อย่างย่ังยืน และได้รับการยอมรับ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

2.3.3  ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4  ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เข้าร่วมรับฟังการชีแ้จงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 64 หน่วยงานเจ้าภาพ 

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับหน่วยงาน 

กันยายน 64 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน คุณภาพเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

กันยายน 64 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป 

4. จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้หน่วยงาน

เจ้าภาพ 

กันยายน 64 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้า 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 91.50 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม ร้อยละ 75 
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5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจริตต่อผู้บริหารหน่วยงาน และ

จัดส่งให้ เจ้าภาพ 

ทุกวันที่ 25 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป 

6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน 

ตุลาคม 65 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

 1 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพ่ือสังคม

และจิตสาธารณะ  

1.1)  เพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

 1.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

ทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

สังคม  

75 75 75 75 75 บุคลากร

สถาบัน 

วิจัยและ

พัฒนา 

- - - - - น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ์ 

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2.1) เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ในการบริหารงาน 

ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2.2) เพ่ือประกาศ

เจตจำนงต่อต้านการ

ทุจริต 

 2.1.1) ร้อยละการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่าน 

หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100 100 100 100 100 ข้อมูล

สาธารณะ 

- - - - - นายอนุพันธ์ 

สุทธิมาร  

 

ผศ.ดร.

ยุทธนา  

สุดเจริญ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

1 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพ่ือสังคม

และจิตสาธารณะ  

1.1)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

 1.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่ทำ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม  

75 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.64-ก.ย.65 -  น.ส.พรทิพย์ 

เรืองปราชญ์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

2.1) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ

ได้ในการบริหารงาน ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

2.2) เพ่ือประกาศเจตจำนงต่อต้านการ

ทุจริต 

 2.1.1) ร้อยละการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่าน 

หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100 บุคลากรสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

ต.ค.64-ก.ย.65 - นายอนุพันธ์  สุทธิมาร 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความสำค ัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่ างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเร่ืองการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามก าร

ทุจริต โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาก าร

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน ่วยงานให้ขับเคล ื ่อนโครงการ/ก ิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกนั

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ไดง้่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
การต ิดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที ่จะสน ับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำ เนินงาน 

และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหม าะสม เท่ าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได ้ โดยจัดทำระบบการต ิดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชีวั้ดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและส ามารถนำม าใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหนา้ของแผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ ผลก าร

ดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่  ๔/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)   
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ   

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
----------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) 
เพื่อเป็นแผนชี้นำในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี แปลงไปสู่การปฏิบัติในแผน ระยะ ๕ ปี และ
ในแต่ละปีต่อไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้        
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายชื่อต่อไปน้ี 
      ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์    ยอดฉิม    ที่ปรึกษา 
      ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา   จันทราสา  ประธาน 
      ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ   กรรมการ 
      ๔.  อาจารย์มรกต    วรชัยรุ่งเรือง  กรรมการ 
      ๕.  อาจารย์  ดร.วัฒน์    พลอยศรี  กรรมการ 
      ๖.  นางสาวชุติมา    ธีรสุวรรณ   กรรมการ 
       ๗.  นายอนุพันธ์    สุทธิมาร   กรรมการ 
         ๘.  นายวุฒิกร    มะลิคง    กรรมการ 
       ๙.  นางสาวธนัญญา    ศานติธรรมกุล  กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวเจนจิรา    ชินวงษ์    กรรมการ 
     ๑๑.  นางสาววราภรณ์    ศรีบัวแก้ว  กรรมการ 
               ๑๒.  นางสาวชไมพร   ยะปวง    กรรมการ  
               ๑๓.  นางสาวสรวงสุดา  ทรัพย์เจริญ  กรรมการ 
           ๑๔.  นางสาวอารยา   ยอดฉิม   กรรมการ 
     ๑๕.  นางสาวพัชพรกานต์  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
     ๑๖.  นางสาวสุรัสวดี   เรืองเดช   กรรมการ 
 

         /๑๗.  นายพงศ์ธร…  
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 - ๒ – 
       ๑๗.  นายพงศ์ธร   ผลพัฒนาสกุลชัย กรรมการ 
     ๑๘.  นางสาววรฤทัย   หาญโชติพันธุ์  กรรมการ  
     ๑๙.  นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์   กรรมการและเลขานุการ 
     ๒๐.  นายฉัตรไชย    ดิษฐ์เจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒๑.  นางสาวอนุธิดา   แสงใส   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒๒.  นางสาวจุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 
       ๑.  จัดทำข้อมูลปัจจัยภายในและป ัจจัยภายนอก นำมาเป ็นข ้อมูลในการว ิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ (SWOT) เพื่อกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง    
       ๒.  ทบทวนข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อาทิ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม       
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
      ๓.  ร่างนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่        
๑) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒) แผนพัฒนาบุคลากร ๓) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) 
แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ๕) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๖) แผนการจัดการความรู้ ๗) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ๘) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ๙) 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ๑๐) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑) แผนปฏิบัติ
การด้านการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก ๑๒) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๑๓) แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงเครือข่าย ๑๔) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ และ ๑๕) แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
       ๔.  วางแผนเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ระยะ ๕ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัย  
      ๕.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ทันตามเวลาที่
กำหนด 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม) 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน 
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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ภาคผนวก 2 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 3 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรท่ีมส่ีวนรว่มในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรท่ีมส่ีวนรว่มในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1) รศ.ดร.รจนา จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2) ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

3) ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

4) ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

5) น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์  หัวหน้าสำนักงาน 

6) นายอนุพันธ์ สุทธิมาร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

7) นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

8) น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

9) น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล  หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 

10) น.ส.ชไมพร ยะปวง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

11) น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

12) น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

13) นายวุฒิกร มะลิคง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 

14) น.ส.อนุธิดา แสงใส   เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 

15) น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 

16) น.ส.วราภรณ์  ศรีบัวแก้ว  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

17) น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

18) น.ส.อารยา ยอดฉิม   เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

19) น.ส.ปัญชลิกา ตะเคียนราม  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

20) น.ส.เจนจิรา ชินวงษ์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ 

21) น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ 

22) นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 


