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คํานํา 

 
  ตามที่รัฐบาลมีมติกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  โดยเปนแนวทางที่ชวยยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดตระหนักและใหความสําคัญในการบริหารจัดการที่มีความ

โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  จึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนดานการปองกันการทุจริตในหนวยงานที่เปน

รูปธรรม ผานโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมบุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยตั้งแตผูบริหาร บุคลากร

สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสีย อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันการทุจริตอยางแทจริง โดยคาดหวังใหแผนฯ 

เปนเคร่ืองมือเพ่ือชวยยกระดับกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได 

 
กองนโยบายและแผน   

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
 
บทสรุปผูบริหาร           1 
บริบทมหาวิทยาลัยสวนดุสิต         2 
 
สวนท่ี 1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต   4 
 
สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 
  
 วิสัยทัศน          7 

ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1          8 
 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากร 
 และนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล       
 ยุทธศาสตรท่ี 2          11 
 บูรณาการความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายใน 
 และภายนอก 
 ยุทธศาสตรท่ี 3          14 
 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

สวนท่ี 3 การนําแผนสูการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล      15 
 
ภาคผนวก 

 การวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

   
 



1 
 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 
  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานมุงเนนใหทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปฏิบัติงาน

ภายใตกรอบธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาประสิท ธิภาพระบบการบริหารจัดการ ที่กํ าหนดเป าประสงควา  

“การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล”  โดยแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 3 ยุทธศาสตร  คือ 1. เสริมสรางจิตสํานึกและ

คานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  2. บูรณาการ

ความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายในและภายนอก และ 3. ยกระดับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยึดหลักการดําเนินงานในลักษณะการทํางานแบบบูรณาการมีสวนรวม

ในทุกระดับตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงผูปฏิบัติงาน  ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนและเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว และเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติโดยรวม  
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บริบทมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย จึงมีพัฒนาการและ

สะสมประสบการณความเชี่ยวชาญดานการเรียนมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดเร่ิมเปดดําเนินการคร้ังแรกเมื่อวันที่  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร ปจจุบัน) พ.ศ. 2480 ไดยายมาอยูที่วังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการ 

ปจจุบัน) และเม่ือ พ.ศ. 2484 ไดยายมาบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการ

เรือนพระนคร ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาไดจัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในบริเวณพ้ืนที่

เดียวกัน สังกัดกองการฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา ตอมาเมื่อกระทรวงศึกษาไดประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้น

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2497 โรงเรียนการเรือนพระนคร จึงยายมาสังกัด

กรมการฝกหัดครู และโอนแผนกฝกหัดครูอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศมาสังกัดโรงเรียนการเรือน

พระนคร 

  พ.ศ. 2499 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) คหกรรมศาสตรเปน     

ปแรกและเปนแหงแรกของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เปดสอนหลักสูตรครูการเรือน ประโยคครูอนุบาล

ระดับ ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคูกันไปดวย 

  พ.ศ. 2501 ยกเลิกการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ

ปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร และสาขา

การอนุบาลศึกษา 

  พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเปนวิทยาลัยครู

และเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” 

  พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช กรมการฝกหัดครูได

ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหลักสูตรของสภา

การฝกหัดครู พ.ศ. 2519 ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูสวนดุสิต จึงได

เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสภาการฝกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเปนปแรก 

  พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 

2538 

  พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 

  พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558         

มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ภายในการกํากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม 
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ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของ        
การจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management) 

 
วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการ
คุณภาพ 

 
พันธกิจ 

1. การผลิตบัณฑิต 
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 
3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. การบริการวิชาการ 

 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

การจัดการคุณภาพในทุกมิติ ทั้งมิติดานหลักสูตร ดานนักศึกษา ดานงานวิจัย ดานบุคลากร  
ดานการใชทรัพยากรและงบประมาณ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...ทุกคนในชาติมีหนาท่ีของตัวเอง และถาแตละคนทําใหไดอยางท่ีตนเขมแข็ง 

ซ่ือสัตยสุจริต ประเทศชาติก็ยอมตองปลอดภัยและกาวหนาไปอยางดี...” 

 
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันท่ี 4 ธันวาคม 2533 
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สวนท่ี 1 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

ยุทธศาสตรชาติกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  หมวดที่ 4 หนาที่ของปวงชนชาวไทย 

มาตรา 50 วา “บุคคลมีหนาที่ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  และหมวดที่ 

5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 63 วา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชน

รวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ” จากเน้ือหาดังกลาวที่ระบุขางตนเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญฯ มุงหวังใหบุคคลมีหนาที่

รับผิดชอบตอประเทศชาติในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  รวมถึงกําหนดใหภาครัฐ

ใหการสนับสนุนประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

   ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐ

ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน

มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวมมี

ความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

นํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและ

ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาค

สวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไม

ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง  

   แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 

2561 - 2565  กําหนดประเด็นปฏิรูปไว 4 ดาน คือ 1. ดานการปองกัน/เฝาระวัง  2. ดานการปองปราม  

3. ดานการปราบปราม  และ 4. ดานการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  สามารถสรุป

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได 4 แนวทาง ดังน้ี 
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1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา  

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน 
การคลังภาครัฐ  

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล  
4. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบาย  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)  ระบุไวในนโยบายที่ 9 เสริมสรางความ

ม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน  โดยขจัดการทุจริตคอรรัปชัน และเง่ือนไขตางๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่

รัฐ  และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวนรวมมืออยางจริงจัง และสนับสนุนการดําเนินการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อนคือการประสานความรวมมือ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการสรางมาตรฐานการติดตามประเมินผล  รวมถึงการสรางภาคีเครือขาย

ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564  ยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ กําหนดเปาประสงควา การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลัก 

ธรรมาภิบาล  กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบท

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดยมีแนวทางพัฒนาที่เก่ียวของ คือ เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency) ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหปลอดจากการทุจริต ทั้งมิติดานการ

บริหารงาน ดานการปฏิบัติงาน และดานระบบงาน โดยการนําระบบ ITA มาใชเปนเคร่ืองมือ 

  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกิดจากผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ที่อาจจะ

กอใหเกิดการทุจริตหรือทําใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงนํามา

กําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ และจะมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุก 6 เดือนและ          

12 เดือนตอไป 

  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน

ระบบการบริหารภายในของมหาวิทยาลัยผานระบบการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  ที่มีผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอกเขารวม อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

ประจําคณะ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เปนตน ทั้งน้ีสภามหาวิทยาลัยยังได

แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

และหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการวัดและ



6 
 

ประเมินผล ดานประกันคุณภาพการศึกษา และดานใดดานหน่ึง ดังน้ี การศึกษา สังคมศาสตรมนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การวางแผน การเงินหรือการคลัง โดยพิจารณาถึงการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธ์ิ ในเร่ืองตอไปน้ี  

1. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัย 

2. ความเสมอภาคทางการศึกษา 

3. ความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 

4. มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ 

5. การนําความรูสูสังคมเพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาสังคม 

6. ความรับผิดชอบตอสังคมและรัฐในระดับชาติ และระดับทองถิ่น 

7. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

8. การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร 

9. การบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 

10. การปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวตอสภามหาวิทยาลัยและประชาคม 
 

(อางอิงจาก การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/Suan Dusit University Reprofiling, 28 ตุลาคม 2559) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

  จากการมุงเนนใหความสําคัญตอการปองกัน แกไข และขจัดปญหาการทุจริต มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ตระหนักยิ่งตอปญหาดังกลาว เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองตามสาระสําคัญของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ดังรายละเอียดขางตน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงไดประเมินความเสี่ยงของการ

ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน กอปรกับการทบทวนกิจกรรมและผลการดําเนินการเพ่ือนํามาจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางปฏบิัติใน

การปองกันการทุจริต และสงเสริมใหการบริหารงานเปนไปอยางมีธรรมาภิบาล 
 

วิสัยทัศน 

 

 

  

 
 

ยุทธศาสตร  
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน 
และการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 2 

บูรณาการความรวมมือ
ในการปองกันและตอตานการทุจริต

ระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “พัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการความรวมมือ” 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 เปาประสงค : บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงาน และดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสํานึกตอสวนรวม 

 แนวทางการพัฒนา :  

  1.1 รณรงคและสงเสริมใหบุคลากร ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

  1.2 สงเสริมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร และนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการอบรมสงเสริม
จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ วินัย และ
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ 
วินัย และหลักธรรมาภิบาลที่ด ี

 ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
ของแตละกลุมเปาหมาย 

 ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
ของแตละกลุมเปาหมายไดรับความรู  
ความเขาใจ มากขึ้น 

 

กุมภาพันธ 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

สภาคณาจารย
และพนักงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

8 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เกิดความรูสึกมี
คุณคาในบทบาทหนาท่ีของตน 
ตลอดจนเสริมสรางความรัก ความ
ผูกพันในองคกร 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรม
เทศนมหาชาติ) 

1. เพ่ือนอมถวายพระราชกุศล แด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  
2. เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับมหา
เวสสันดรชาดกและสืบทอด
พระพุทธศาสนา อนุรักษและสงเสริม
โบราณประเพณีอันดีงามใหคงอยูคูชาติ
ไทย 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเสียสละและมีสวนรวม
ในการสืบสาน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมครบ
ตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

  นักศึกษาและบุคลากรไดรับความรู 
และเขาใจเก่ียวกับมหาเวสสันดรชาดก  
รูจักเสียสละ เอ้ืออาทรผูอ่ืน ตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา และมีสวนรวม
ในการสนับสนุน  สงเสริม  อนุรักษ  และ
สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาต ิ

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

188,500 
บาท 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมการจัดทํามาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือกระตุนการรับรูเกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการ

 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถูกนําไปสู
การปฏิบัติและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

กองนโยบายและ
แผน/กอง
กฏหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานใหเกิดคุณคาแกตนเอง 
มหาวิทยาลัย และประเทศชาต ิ

การเรียนการสอนรายวิชา
พลเมืองไทยและพลโลกท่ีด ี

เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณลักษณะ 
ดังน้ี 
1. คุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี 
ไดแก การประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสน 
กษัตริย  ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงาม  
2. มีจิตสาธารณะ มีความกตัญู มี
สัมมาคารวะ เคารพผูใหญและรักษา
วัฒนธรรมไทย  
3. มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาท
และหนาท่ีของตนเอง ตลอดจนเขาใจ
เห็นคุณคาและเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
4. ความเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา และ
รับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก 

 นักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียน 
ลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางของแตละ
หลักสูตร 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 
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 เปาประสงค : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสงเสริมการปองกันและตอตานการทุจริตรวมกับเครือขายภายในและภายนอกอยางเขมแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา :   
  2.1 สรางความเขมแข็งในการตอตานการทุจริต โดยการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
  2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนบริเวณใกลเคียง เพ่ือตอตานการทุจริต 

  2.3 ขับเคลื่อนการทํางานดานการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานอยางตอเน่ือง  

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการความรวมมือในการ
ปองกันและตอตานการทุจริต
กับหนวยงานภายนอก  

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความ
เขาใจและสรางความตระหนัก
ดานการปองกันการทุจริต 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการปองกันการทุจริตกับ
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 
3. เพ่ือบูรณาการความรวมมือใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 ผูเขารวมโครงการรอยละ 85 ของ
กลุมเปาหมายที่ตั้งไว 

 ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 85  

 จัดตั้งคณะกรรมการรวมระหวาง
หนวยงาน 

 องคความรูจากการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต  

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

5,000 บาท โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง  

ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
การปองกันและตอตานการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1. เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานของ
ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรให
เปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต และ
เปนกําลังสําคัญในการตอตานการ
ทุจริต ตลอดจนการปลูกจิตสํานึก
และปลูกฝงอุดมการณใหมีความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาต ิศาสนา 
และพระมหากษัตริย มีความ
เสียสละคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน 
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชุมชนสะอาดปราศจากการทุจริต 
ท่ีมีการบริหารจัดการตามระบบ
ธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง  

 ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ครบถวนทุกหนวยงาน 

 นักศึกษาครบถวนทุกคณะ/
โรงเรียน 

 นักศึกษาและบุคลากรสวนดุสิต
ยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม และจริยธรรม และมี
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชุมชนสะอาดปราศจากทุจริตมีการ
บริหารงานตามระบบธรรมาภิบาลอยาง
เขมแข็ง ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีสันติสุข 

มีนาคม – 
กันยายน 
2563 

25,000 บาท โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

กิจกรรมการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือสงเสริมการรับรูและการมีสวน
รวมของประชาชนใหสอดคลอง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของมหาวิทยาลัย ผาน
เครือขายจํานวน 36 หนวยงาน 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 

2563 

ไมใช
งบประมาณ 

กองประชาสัมพันธ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมการเปดเผยขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัย
ตอสาธารณชน 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางใหมีความโปรงใส บุคคล/
หนวยงานภายนอกสามารถเขาถึง
และตรวจสอบขอมูลได 

 จํานวนชองทางในการเผยแพร  
ไมนอยกวา 2 ชองทาง 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 

2563 

ไมใช
งบประมาณ 

กลุมงานพัสด ุ
กองคลัง 

กิจกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียรวมให
ขอเสนอแนะและมีสวนรวมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

 การจัดการเร่ืองรองเรียนครบถวน 
รอยละ 100 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 

2563 

ไมใช 
งบประมาณ 

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ 

กองประชาสัมพันธ/ 
กองกฎหมาย/ 

สภาคณาจารยและ
พนักงาน 
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 เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในระดับท่ีสูงขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา :  

  3.1 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต 

  3.2 สังเคราะหและวิเคราะหองคความรูที่ได เพ่ือยกระดับการดําเนินงานใหสอดคคลองตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. เพื่อนําผลการดําเนินงานดานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห 
ถึงปญหา/อุปสรรค  
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 แนวทางในการพัฒนา
สําหรับตัวชี้วัดท่ีมีคะแนน     
ต่ํากวา 85 คะแนน  

 ระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ธันวาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

ไมใช 
งบประมาณ  

สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานของคณะทํางาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานดาน 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 จํานวนการประชุมไมนอยกวา       
3 คร้ังตอปงบประมาณ 

 จํานวนผูเขารวมรอยละ 85 
ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 

2563 

1,500 บาท กองนโยบายและแผน 

 

ยุทธศาสตรที่ 3   ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 



 
 

สวนท่ี 3 

การนําแผนสูการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 
 
 

การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดกําหนดแนวทางเพ่ือผลักดันการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไวดังน้ี 

   1. สรางการตระหนักใหประชาคมสวนดุสิตรับรู และเขาใจแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําปงประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดําเนินการผานกิจกรรมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมทั้งจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน และจัดตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเปนคณะทํางานหลักในการขับเคลื่อนและดําเนินการในภาพรวม 

   2. สื่อสารแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ 

   3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอาศัยความรวมมือจากประชาคมสวนดุสิต รวมทั้งบูรณาการการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

   

การติดตามและประเมินผล 

  แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ซ่ึงจะทําใหสามารถวางแนวทางแกไขปญหา 

หากมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ  

15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ความเปนมา 
 สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุง
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานของรัฐ  ซึ่งการปองกันการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตถือเปนตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมิน โดยหนวยงานตองมีการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม เพื่อเปนการสงเสริมความโปรงใสและการปองกันการทุจริต 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักและใหความสําคัญของการปองกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย จึงได
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะอาจอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
         มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (Internal Environment) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

องคกร และรวมไปถึงสภาพแวดลอมภายในที่จะกําหนดพื้นฐานใหบุคลากรในองคกรควบคุมและดําเนินกิจกรรมให

บรรลุผลตามหนาที่และความรับผิดชอบ  

2. การกําหนดวัตถุประสงคและการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) ข้ันตอนแรกสําหรับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง องคกรควรมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึนมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ

และเปนความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 

3. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร (Event Identification) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุ

เหตุการณความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง (ตนเหตุของความเสี่ยง) ที่เกี่ยวของกับงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหทราบ

ถึงเหตุการณที่เปนความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (Risk Evaluation)  เปนการวิเคราะห และ

จัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood)  และความรุนแรงของ

ผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการ

กับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

5. การตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response)  เปนการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช
ปฏิบัติในสํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงานระดับกอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หรือลด
ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) จากการดําเนินงานตามแผนงาน/
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งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ แลวนํามาวางแผนจัดการ
ความเสี่ยง  

5.1 การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนํามาผสมผสานใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบงวิธีจัดการไดหลายวิธี ดังน้ี 
    1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)  เปนการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี ่ยง 
ที่เกิดขึ้น เน่ืองจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกันความเสี่ยงที่ตองเสียคาใชจายในการสรางระบบควบคุม  
แตอยางไรก็ตามหากหนวยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงดวยวิธีน้ี ก็จะตองมีการติดตามเฝาระวังความเสีย่งอยาง
สม่ําเสมอ 
    2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หรือ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) ใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได เชน  
การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
    3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการกระจาย หรือถายโอนความ
เสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน หรือการ
จางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 
    4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง  มาก
และหนวยงานไมอาจยอมรับความเสี่ยงได จึงตองตัดสินใจยกเลิกงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะกอใหเกิด ความเสี่ยง
น้ันไป 
               5.2 การประเมินมาตรการควบคุม เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยูแลววา 
สามารถชวยควบคุมความเสี่ยงหรือ ปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของ
การควบคุมเพียงใดเพื่อใหมั่นใจไดวา จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติของการดําเนินงานอยูแลว 
เชนการอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากร และ
การแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน  ทั้งน้ีมีการแบงประเภทการควบคุมไว ๔ ประเภท คือ 
  1) การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อปองกัน 
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่   
การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน 
  2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อคนพบ ขอผิดพลาด
ที่เกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ  การรายงานขอบกพรอง เปนตน 
  3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 
  4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อแกไข 
ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน 
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6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง  โดยกิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม

ภายในองคกร โครงสราง และวัฒนธรรมองคกร สิ่งสําคัญประการหน่ึงตอกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนด

บุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน และพิจารณา การปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ทั้งน้ีการกําหนด

กิจกรรมการควบคุมเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มีองคประกอบ ดังน้ี 

6.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

6.2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 

6.3 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

6.4 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ลําดับข้ันตอนน้ีถือวามีความสําคัญ

เพราะจะเปนสวนที่จะชวยสนับสนุนในทุก ๆ องคประกอบที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัย

ภายในองคกร (Internal Environment) อันเปนรากฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่น เพราะจะมีสวนชวยทําให

บุคลากรในองคกรไดทราบถึงทิศทางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเปนการเสริมสราง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรอีกทางหน่ึงดวย 

8. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) เปนการติดตามประเมินผลภายหลังจากไดดําเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจวาแผนการบริหารความเสี่ยงน้ันมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงคาใชจาย
ของการควบคุมมีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 
             (1) การติดตามผลเปนรายครั้ ง (Separate Monitoring)  เปนการติดตามตามรอบระยะเวลา 
ที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน  9  เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน การติดตามเปนรายครั้งเปนการดําเนินการ 
ภายหลังจากเกิดเหตุการณ  ดังน้ันปญหาที่เกิดข้ึนจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว หากองคกรมีการติดตามอยาง
ตอเน่ือง 
             (2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูในการ

ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน  โดยมากมักอยูในรูปกิจกรรมการบริหารและการกํากับดูแลตามหนาที่

ประจําของบุคลากร เชน การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทานงานตามสายการบังคับบัญชา เปนตน 
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เกณฑการพิจารณาระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ ความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact)  
 และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของหนวยงานข้ึน  
ซึ่งสามารถ กําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมใน
หนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝายบริหารของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หนวยงาน ที่มีขอมูลตัวเลขหรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนา 
ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได
กําหนดเกณฑมาตรฐานตามคูมือการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่นํามา
พิจารณา มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด  ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังน้ี 

 

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี่  

1 นอยมาก 5 ป ตอ คร้ัง (หรือ คาดวา ไมนาจะเกิดขึ้น) 
2 นอย 2 - 3 ป ตอ คร้ัง (หรือ คาดวา มีโอกาสเกิดขึ้นคอนขางนอย) 
3 ปานกลาง 1 ป ตอ คร้ัง (หรือ ไมแนใจวาจะเกิดขึ้น) 
4 สูง  เกิดขึ้นเดือนละคร้ัง (หรือ คาดวา นาจะเกิดขึ้น) 
5 สูงมาก เกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน (หรือ คาดวาเกิดขึ้นแนนอน) 

หรือ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี ่
1 นอยมาก เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในองคกร และมีกลยุทธในการควบคุมภายใน 

(Internal Control) ที่ปองกันไวแลว อยางมีประสิทธิภาพ 
2 นอย เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร แตองคกรมีกลยุทธในการควบคุม

ภายใน (Internal Control) ที่ปองกันไวอยางมีประสิทธิภาพ 
3 ปานกลาง เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได แตองคกร 

ไมแนใจในประสิทธิภาพในการปองกันของกลยุทธในการควบคุมภายใน ( Internal 
Control) 

4 สูง เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได ในขณะที่องคกร
มีกลยุทธในการควบคุมภายใน ( Internal Control) แตมีประสิทธิภาพยังไมเพียง
พอที่จะรองรับผลกระทบเชิงลบที่มีตอการดําเนินงานขององคกร 

5 สูงมาก เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกองคกร ควบคุมไมได ในขณะที่องคกร
ไมมีกลยุทธในการควบคุมภายใน (Internal Control) ในการปองกันเหตุการณเชิงลบ
น้ัน และคาดวาเหตุการณขางตนเกิดขึ้นในอนาคตแนนอน 
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ระด ับผลกระทบ (Impact) (ความร ุนแรง) ที่ เก ิดจากเหต ุการณ ที เก ิดข้ึน หร ือคาดคะเนว าจะเก ิด
เหตุการณ น้ัน ๆ และเม ื่อเก ิดข้ึนแลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งตาง ๆ และความเส ียหายที่เก ิดข้ึน 

 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 นอยมาก 
เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรที่เปนเร่ืองสวนบุคคลที่ไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน มหาวิทยาลัย และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

2 นอย 

เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากร ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

หนวยงาน แตคาดวามีระบบควบคุมภายในที่ปองกันไวอยางเขมแข็งแลว จน

พฤติกรรมน้ีไมนาจะสามารถแปลงวัฒนธรรมองคกร คานิยมในการปฏิบัติงานที่

ดีตามบริบทของมหาวิทยาลัยได 

3 ปานกลาง 

เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากร ที่ มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

หนวยงานมหาวิทยาลัย สงผลใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมดังกลาว จนอาจ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร คานิยมในการปฏิบัติงานที่ดีตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย 

4 คอนขางรุนแรง 
เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรสงผลเชิงลบตอภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 
ตอมุมมองของสังคมภายนอกในวงกวาง จนอาจขัดขวางและลดทอน
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

5 รุนแรงมาก 

เปนพฤติกรรมเชิงลบของบุคลากรสงผลเชิงลบตอภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัยตอมุมมองของสังคมภายนอกในวงกวาง จนอาจขัดขวางและ
ลดทอนประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และกระทบตอความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

 
การวิเคราะหความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
       มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดกําหนดระดับของความเสี่ยงและเกณฑในการยอมรับความเสี่ยง ดังน้ี 

1) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับ
ของความเสี่ยง เปน 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า ดังน้ี 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

   2)  เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาสวนดุสิตไดกําหนดเกณฑในการยอมรับความ
เสี่ยงออกเปน  ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังน้ี 
 

เกณฑในการยอมรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

สูงมาก 15 - 25 
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที 

สูง 10 - 14 
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อให
อยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 

ปานกลาง 4 - 9 
ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให 
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได 

ตํ่า 1 -3 
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมี 
การจัดการเพิ่มเติม 

 
 
 

 
 

 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

Degree of Risk = Impact x Likelihood 

Risk ต่ํา 

Risk ปานกลาง

กลาง 

Risk สูง 

Risk สูงมาก 

Likelihood 

Im
pa

ct
 

Risk Matrix 



การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต 
หรือทําใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 
ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 

การควบคุมท่ีมีอยู 
คาระดับความเสี่ยง 

โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 

การปฎิบั ติงานที่ผิดพลาดไปจาก
กฎหมาย กฎระเบียบน้ันๆ โดยเฉพาะ
การเบิกจายและการจัดซื้อจัดจางที่
นําไปสูชองวางที่อาจจะกอใหเกิดการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในอนาคต 

1. การพัฒนาความรู ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
สําหรับผูปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะงาน การเบิกจายและ
การจัดซื้อจัดจาง ใหเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ดวยการอบรมเชิง
ปฏิบัติงาน 
2. การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณชนสงเสริมการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงได 
 
 
 
 
 
 

1. มีการเผยแพร กฎหมาย 
กฎระเบียบ โดยเฉพาะการ
เบิกจายและการจัดซื้อจัดจาง
ผานชองทาง Social Media 
ของมหาวิทยาลัย 
2. การจัดทําสื่อหรือการ
แลกเปลี่ยนเพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน  
เพื่อปองกัน Compliance Risk 
ผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

กอนการบริหารความเสี่ยง 
3 (L) X 4 (I) = 12 

(ระดับสูงมาก) 
 

หลังการบริหารความเสี่ยง 
2 (L) X 4 (I) = 8 
(ระดับปานกลาง) 

 

1. จัดกิจกรรมการเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
ตอสาธารณชน 
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ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 

การควบคุมท่ีมีอยู 
คาระดับความเสี่ยง 

โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 

การผลักดันวัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยไปสูวัฒนธรรมที่
บุคลากรมีความตระหนักดานการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการที่
นําไปสูองคกรธรรมาภิบาลอยาง
ย่ังยืน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากร 
หนวยงานและสวนงานของ
มหาวิทยาลัยในการมีบทบาท
ปองกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่นําไปสูองคกร 
ธรรมาภิบาลอยางย่ังยืน 
2. การมีสวนรวมของบุคลากร 
หนวยงานและสวนงานของ
มหาวิทยาลัยในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธในการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการที่นําไปสูองคกร 
ธรรมาภิบาลอยางย่ังยืน 
3. การมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอก ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย หรือ การมีสวนรวมกับ
ภาคสวนในสังคมที่สงเสริมพลัง
ขององคกรในการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ

1. มีหนวยงานที่รับผิดชอบและ
มีชองทางการรองเรียนของ
มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรม 

กอนการบริหารความเสี่ยง 
2 (L) X 5 (I) = 10 

(ระดับสูง) 
 

หลังการบริหารความเสี่ยง 
2 (L) X 4 (I) = 8 
(ระดับปานกลาง) 

 

1. จัดโครงการที่สงเสริม
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรมการจัดทํามาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในมหาวิทยาลัย 
3. การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองที่
ดี เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
4. รวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ภายนอกเกี่ยวกับโครงการความ
รวมมือในการปองกันและตอตาน
การทุจริต 
5. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
การปองกันแลการตอตานการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
6.กิจกรรมการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/ 
การควบคุมท่ีมีอยู 

คาระดับความเสี่ยง 
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ชอบในระบบราชการที่นําไปสู
องคกรธรรมมาภิบาลอยางย่ังยืน 
 
 

7. กิจกรรมการรับฟงความคิดเหน็
จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวน
เสีย 
8.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 
9. การดําเนินงานของคณะทํางาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 




