
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี      ๑๐๖๔/๒๕๖๔

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการปองกันและตอตานการทุจริต

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

___________________________

             ตามท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง กําหนดจัดโครงการ "เสริมสราง

วัฒนธรรมการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔" เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ

ยุทธศาสตรชาติ วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใหการดําเนิน

โครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ "เสริม

สรางวัฒนธรรมการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังมีรายนามดังตอไปน้ี          

             คณะกรรมการอํานวยการ

             ๑. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน               ผลพันธิน
              ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ            จันทรเจริญ
              ๓. ดร.สุวมาลย                                  มวงประเสริฐ

            หนาที ่       

             ๑. กํากับและติดตามการทํางานของคณะกรรมการ ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตางๆ

             ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย

             คณะทํางาน

             ๑. รองศาสตราจารย ดร.ธนภัทร             ปจฉิมม      ประธานคณะทํางาน
              ๒. วาท่ีรอยตรี ดร.วราธร                      อภิรัตน       คณะทํางาน

              ๓. นางรัชนีกร                                   พลวิชิต       คณะทํางาน
              ๔. นางสาวสุวิมล                                แมตสอง     คณะทํางาน
              ๕. ผูชวยศาสตราจารยธิดารัตน               คํายัง         คณะทํางาน 
 

 

-  ๒  -

 



 

             ๖. อาจารยวัลลภ                                   หางไธสง               คณะทํางาน  

             ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจพร             พึงไชย                  คณะทํางาน

             ๘. ผูชวยศาสตราจารยภาวินี                      รอดประเสริฐ          คณะทํางาน

             ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานุภาพ             รักษสุวรรณ            คณะทํางาน

             ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยกัญญกานต              เสถียรสุคนธ           คณะทํางาน

             ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสรอย                     ไชยเดช                 คณะทํางาน

             ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดังนภสร             ณ ปอมเพชร          คณะทํางาน

             ๑๒. ดร.พัชราพรรณ                                 นาคพงษ               คณะทํางาน

             ๑๓. วาที่รอยเอกศักดา                              ศรีทิพย                 คณะทํางาน

             ๑๔. นายทรงเกียรติ                                  ระลึกมูล               คณะทํางาน

             ๑๕. นางสาวเต็มใจ                                   มนตไธสงค            คณะทํางานและเลขานุการ

             ๑๖. นายชยุต                                          หาญชาญพาณิชย    ผูชวยเลขานุการ    

             ๑๗. นางสาวขนิษฐา                                  กิจสําโรง               ผูชวยเลขานุการ

             หนาท่ี

             ๑. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม แกนักศึกษาและบุคลากร

ใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริต

             ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปนชุมชนสะอาดปราศจากการทุจริต   

             ๓. สนับสนุนการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยตามหลักธร

รมาภิบาล

             ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 
(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
28มี.ค.64  เวลา 13:32:28  Non-PKI Server Sign
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แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงาน: โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล 
และกองนโยบายและแผน 

ชื่อโครงการ: เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทจุริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญกานต์  เสถียรสุคนธ์ 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
โทรศัพท์ ๔๑๖๐    
E-mail kanyakarnsat.sdu@gmail.com 

๑. ความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus areas) (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในประเด็นที่ท่านเลือก)

 ความหลากหลายทางการศึกษา
 การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน
 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งใน

และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน
 ความเสถียรของระบบสนับสนุนการท างาน
 พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก
 สภาพแวดล้อม
 ระบบสนับสนุนผู้เรียน

 องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เท่าทัน

สถานการณ์ 
 การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต 
 การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า

 จุดเน้น (SP ซีรี่ย์)
ความเป็นเลิศในการผลิต
- ก าลังคน
- พลังสติปัญญา
- ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
โดยมีอัตลักษณ์
 ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ
 ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ
 ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย
 ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ ๕ : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ :   การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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๒. หลักการและเหตุผล  
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๗๙) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 
SDGs) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 
๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ 
โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่นอกจากตนเอง
จะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความ
เชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕) ของ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และบริหารการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีเป้าหมายหลัก
ให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้มีความตระหนัก
และความตื่นรู้ต่อพิษภัยของการทุจริตในสังคมให้มากขึ้น โดยควรให้มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับทางสังคม และจะท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ไม่กระท า
การทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย ภายใต้มาตรการการปลูกและปลุกจิตส านึก การป้องกัน และการปราบปราม 
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานที่เป็น 
รูปธรรม ผ่านโครงการและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร  
สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง เพ่ือช่วยยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้  ในการนี้ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม 
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น 
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๓. วัตถุประสงคข์องโครงการ   
๑. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ

ของมหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้มีความใสสะอาด ปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
๓. เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ให้กับนักศึกษา 
 

๔. ผลผลิตโครงการ (Output) 
๑. ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
๓. นักศึกษา เกิดจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 

 
๕. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

๖. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันที/่ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมที่ ๑ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการต่อต้านการทุจริต 
- ผู้บริหารแสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  
- บรรยายพิเศษ  หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล
ภาคปฏิบัติกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน” 

วั น อั ง ค า ร ที่  ๓ ๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
ธนภัทร ปัจฉิมม์ และ
คณะ 

กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาในการป้องกันการทุจริต 
- การร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบของผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Channel YouTube ของ
มหาวิทยาลัย) 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
ธนภัทร ปัจฉิมม์ และ
คณะ 

 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

๑.  ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๓๐ คน 
๒.  นักศึกษาทุกคณะ/โรงเรียน จ านวน ๒๐ คน 
๓.  ผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ จ านวน ๕๐๐ คน 
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๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ:  

    - ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
- นักศึกษาเข้าร่วมครบถ้วนทุกคณะ/โรงเรียน 
- ผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

เชิงคุณภาพ:  
  - นักศึกษาและบุคลากรสวนดุสิตยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม  

- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นชุมชนสะอาดปราศจากทุจริต ที่มีการบริหารจัดการตาม 
   หลักธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

 
๙. แหล่งที่มาของงบประมาณ  

 ขอสนับสนุนงบประมาณ  
รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ๔๕,๓๐๐ บาท (สี่หม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

         ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
 กิจกรรมที่ ๑ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการต่อต้านการทุจริต 

 ค่าตอบแทน        ๑๐,๐๐๐  บาท  
   ค่าวิทยากร (๑ คน * ๑๐,๐๐๐ บาท)(เหมาจ่าย)  =   ๑๐,๐๐๐ บาท 
*หมายเหตุ วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอดีต

ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล 

 ค่าใช้สอย        ๙,๒๕๐ บาท 
      ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ คน * ๓๕ บาท)   =   ๑,๗๕๐ บาท 
   ค่าอาหารกลางวัน (๓๐ คน * ๒๕๐ บาท)      =   ๗,๕๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ         ๗,๐๐๐ บาท 

 ค่าวัสดุ         ๗,๐๐๐ บาท 

      รวมเป็นเงิน  ๒๖,๒๕๐บาท (สองหม่ืนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ   
 
 กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการป้องกันการทุจริต 

 ค่าใช้สอย        ๑๕,๐๐๐ บาท 
      ค่าจัดท าคลิปวีดีโอ     = ๑๕,๐๐๐ บาท
 ค่าวัสดุ         ๔,๐๕๐ บาท 

 ค่าวัสดุ         ๔,๐๕๐ บาท 

      รวมเป็นเงิน ๑๙,๐๕๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ   
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ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชมุชั้น ๕ อาคารส านักงานมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
 

 

กิจกรรมที่ ๑ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการต่อต้านการทุจริต 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
 การด าเนินโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเชิญอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ 
๐๙.๔๕ – ๐๙.๕๕ น. อธิการบดีกล่าวเปิด โครงการพร้อมแสดงลงนามแสดงเจตจ านงสุจริต 
 ในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
๐๙.๕๕ – ๑๐.๐๐ น. ถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่  
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายพิเศษ  หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ 

๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ วันชัย  วัฒนศัพท์ 

 
 

 

กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการป้องกันการทุจริต 
 การร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ผ่านสื่อออนไลน์ (Channel YouTube ของมหาวิทยาลัย) 
  
 
 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และพักรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๐๐ น. 










