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บริบทมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย จึงมีพัฒนาการและสะสมประสบการณความเชี่ยวชาญดานการเรียนมาจนถึง

ปจจุบัน ซ่ึงไดเร่ิมเปดดําเนินการคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ท่ีวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลงพระนคร วิทยาเขต

พาณิชยการพระนคร ปจจุบัน)  พ.ศ. 2480 ไดยายมาอยูที่วังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบัน) และเมื่อ พ.ศ. 2484 ไดยายมาบริเวณท่ีตั้งมหาวิทยาลัยฯ ใน

ปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการเรือนพระนคร  ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในบริเวณพื้นท่ีเดียวกัน สังกัดกอง

การฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา  ตอมาเม่ือกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2497 โรงเรียน

การเรือนพระนคร จึงยายมาสังกัดกรมการฝกหัดครู และโอนแผนกฝกหัดครูอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศมาสังกัดโรงเรียนการเรือนพระนคร 

  พ.ศ.2499 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) คหกรรมศาสตรเปนปแรกและเปนแหงแรกของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เปด

สอนหลักสูตรครูการเรือน ประโยคครูอนุบาลระดับ ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคูกันไปดวย 

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

ชั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร และสาขาการอนุบาลศึกษา 

  พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเปน วิทยาลัยครูและเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” 

  พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช กรมการฝกหัดครูไดปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ เปนหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสวนดุสิต จึงไดเปดสอนระดับ

ปริญญาตรี 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 ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีฐานะ

เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ภายในการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา 
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ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on 
Quality Management) 

 
วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการ
พัฒนาเพื่อความเปนเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ 

 
พันธกิจ 

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

 
การจัดการคุณภาพตามกรอบยุทธศาสตร 

การจัดการคุณภาพในทุกมิติ ท้ังมิติดานหลักสูตร ดานนักศึกษา ดานงานวิจัย ดานบุคลากร  ดานการใชทรัพยากรและงบประมาณ ดานเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 

 

 

 

 
 

 

สวนที่ 1 ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 / ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / แผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 / แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 / ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 / นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 
 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  หมวดท่ี 4 หนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 วา “บุคคลมีหนาท่ีไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริต

และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”  และหมวดท่ี 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 63 วา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด 

รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ จาก

เน้ือหาดังกลาวท่ีระบุขางตนเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญฯ มุงหวังใหบุคคลมีหนาที่รับผิดชอบตอประเทศชาต ิในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

รวมถึงกําหนดใหภาครัฐใหการสนับสนุนประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

   ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมายการพัฒนาที่

สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ

บทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง

"...ทุกคนในชาติมีหนาท่ีของตัวเอง และถาแตละคนทําใหไดอยางท่ีตนเขมแข็ง ซื่อสัตยสุจริต  

ประเทศชาติก็ยอมตองปลอดภัยและกาวหนาไปอยางดี..." 
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2533 
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ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี

ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปด

โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม

ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง  

 

   แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2565  กําหนดประเด็นปฏิรูปไว 4 ดาน คือ ดานการ

ปองกัน/เฝาระวัง  ดานการปองปราม ดานการปราบปราม  ดานการบริหารจัดการ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา  
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล  
4. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
   ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต   ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 
  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)  ระบุไวในนโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน  โดยขจัดการทุจริต

คอรรัปชัน และเงื่อนไขตางๆ ท่ีเกิดจากเจาหนาที่รัฐ  และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวนรวมมืออยางจริงจัง และสนับสนุนการดําเนินการปองกัน และปราบปรามการ

ทุจริต  โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อนคือการประสานความรวมมือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการสรางมาตรฐานการติดตามประเมินผล  

รวมถึงการสรางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
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  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ กําหนดเปาประสงควา การ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบทมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ  โดยมีแนวทางพัฒนาที่เก่ียวของ คือ เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency) ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหปลอดจากการ

ทุจริต ท้ังมิติดานการบริหารงาน ดานการปฏิบัติงาน และดานระบบงาน โดยการนําระบบ ITA มาใชเปนเคร่ืองมือ 

 

  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังเกิดจากผลการวิเคราะหความเสี่ยง

เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตหรือทําใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม (ภาคผนวก 1) ซึ่ง

นํามากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมในแผนฯ และจะมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุก 6 เดือนและ 12 เดือนตอไป 

 

  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในระบบการบริหารภายในของมหาวิทยาลัย จะดําเนินการผาน

ระบบการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เปนตน ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยยงัไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

หนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการวัดและประเมินผล ดานประกันคุณภาพการศึกษา และ

ดานใดดานหน่ึง ดังนี้ การศึกษา สังคมศาสตรมนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การวางแผน การเงินหรือการคลัง โดยพิจารณาถึงการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธ์ิ ในเร่ืองตอไปนี้  
 

1. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัย 
2. ความเสมอภาคทางการศึกษา 
3. ความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
4. มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ 
5. การนําความรูสูสังคมเพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาสังคม 

6. ความรับผิดชอบตอสังคมและรัฐในระดับชาติ และระดับทองถิ่น 
7. การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใสและตรวจสอบได 
8. การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร 
9. การบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน 
10. การปฏิบัติตามขอตกลงท่ีใหไวตอสภามหาวิทยาลัยและประชาคม 

 

 (อางอิงจาก การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/Suan Dusit University Reprofiling, 28 ตุลาคม 2559) 
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  จากการมุงเนนใหความสําคัญตอการปองกัน แกไข และขจัดปญหาการทุจริต  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักยิ่งตอปญหาดังกลาว และเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการไดอยางสอดคลองตามสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนปฏิรูปประเทศดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2565  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 

2561 – 2564 ดังรายละเอียดขางตน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงไดทบทวนกิจกรรมและผลการดําเนินการเพ่ือนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

วิสัยทัศน 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร  

  1. ปลูกจิตสํานึกคานิยมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  2. บูรณาการงานดานคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  3. เสริมสรางความเขมแข็งในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส 

 

เปาประสงค 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสํานึกตอสวนรวม 

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบริหารจัดการดานคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสโดยการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 

3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบกลไกการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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รายงานการดําเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึกคานิยมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค :  บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสํานึกตอสวนรวม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเบิกจายและการจัดซ้ือจัด
จาง” 

1 .   เ พ่ื อ ส ง เ ส ริม ใ ห บุ ค ล ากรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจายและ
การจัดซ้ือจัดจางมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการเบิกจายและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมมากขึ้น 
2.  เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการเบิกจายและการจัดซ้ือ
จัดจางของมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 บุคลากรท่ีเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเพ่ิมมาก
ขึ้ น  แ ละสามารถสอบวัด
ความรูผานไมนอยกวารอย
ละ 80 

 ลดปญหาการเบิกจายลาชา
และลดขอผิดพลาดในการ
จัดซื้อจัดจาง 

มีนาคม 2562 10,100 บาท บรรลุ สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
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ผลการดําเนินงาน 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจายและการจัดซ้ือจัดจาง” ดําเนินการโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 

2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. หองประชุม 202  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมีบุคลากรผูปฎิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจายและการจัดซ้ือจัดจาง 

จํานวน 22 หนวยงาน ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โรงเรียนการเรือน  โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง  

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง กองนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและศูนย

สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กลุมเปาหมายกําหนดจํานวน 65 คน มีบุคลากรเขารับการอบรม จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 98.46 ผลการทดสอบความรู

ภาคทฤษฎีเปนขอสอบปรนัย 20 ขอๆ ละ 1 คะแนน ผูเขาอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 15.34 คะแนนสูงสุด 20 คะแนน ต่ําสุด 10 คะแนน  โดยผูเขาอบรมไดคะแนนรอยละ 80 

ขึ้นไป มี 31 คน คิดเปนรอยละ 48.44  ซ่ึงผูเขารับการอบรมท้ังหมดสามารถสอบวัดความรูผาน คิดเปน รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ
และความรักความผูกพันเรา
ชาวสวนดุสิต 

1. เพ่ือทบทวนใหเกิดความตระหนัก ใน
กรอบจรรยาบรรณอันดีงามของบุคลากร 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เกิดการปฏิบัติตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ดี 
3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เกิดความรูสึกมีคุณคา
ในบทบาทหน า ท่ี ของตน ตลอดจน
เสริมสรางความรักและผูกพันในองคกร 

 คณาจารยและพนักงาน
เขารวมโครงการไมนอย
กว ารอยละ 80 ของ
เปาหมาย 

 คณาจารยและพนักงาน
ท่ีเขารวมโครงการไดรับ
ความรูเพ่ิมขึ้น 

กุมภาพันธ  
2562 

26,400 บาท บรรล ุ สภาคณาจารย
และพนักงาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

  โครงการสงเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต ดําเนินการโดยสภาคณาจารยและพนักงาน เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม

อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 โดยมีการถายทอดสดผานระบบเครือขายไปยังศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมแบงออกเปนการบรรยายใน

หัวขอจรรยาบรรณสําคัญไฉน กรณีศึกษาการผิดจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหัวขอความภาคภูมิใจในอัตลักษณแหงวัฒนธรรมสวนดุสิต กําหนดกลุมเปาหมาย 

ไดแก ตัวแทนคณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 40 คน และตัวแทนพนักงาน เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 40 คน โดยผูเขารวมอบรมไดรับวุฒิบัตรจาก

กองบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 189 คน คิดเปน 236.25 % ของกลุมเปาหมาย แบงเปน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และศูนยวิทยาศาสตร 

จํานวน 103 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 19 คน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน จํานวน 6 คน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง จํานวน 24 คน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

ลําปาง จํานวน 37 คน จํานวนมากกวาเปาหมายที่กําหนดไว จากการประเมินผลโครงการสงเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต ทั้ง 4 ดาน คือ 

ดานการจัดกิจกรรม ดานประโยชนท่ีไดรับ ดานวิทยากร และดานการบริการ พบวา ดานการจัดกิจกรรม มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ดาน

วิทยากร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 ดานประโยชนท่ีไดรับ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 และดานการบริการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมรับฟงความคิดเห็น
จากผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสีย 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ
ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ร ว ม ใ ห
ขอเสนอแนะและมีสวนรวมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

 ก า ร จั ด ก า ร เ ร่ื อ ง ร อ ง เ รี ย น
ครบถวน รอยละ 100 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรล ุ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ / 

กองประชาสัมพันธ 
/ กองกฎหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

  การรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย มีชองทางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผาน http://www.dusit.ac.th/directline  ซ่ึงเปน

ชองทางการสื่อสารขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน สําหรับอาจารย บุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

รวมท้ังไดมีการกําหนดระดับของการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการทุจริต ระยะเวลาในการตอบสนองที่ชัดเจน ซึ่งมีขอ

รองเรียนจํานวน 11 เร่ือง  ไดรับการจัดการครบถวน คิดเปนรอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร
บริหารงานของมหาวิทยาลัย
โดยมุงเนนหลักธรรมาภิบาล 

เพื ่อ ใ ห ก า รบ ร ิห า รง า นข อ ง
มหาวิทยาลัยเปนไปตามหลัก
ธรรมาภ ิบาลครบถ วนทั ้ง  10 
ประการ 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรล ุ สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน 

  กิจกรรมสงเสริมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยมุงเนนหลักธรรมาภิบาล มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยท่ีกํากับดูแล เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ

บริหารงานท่ีมีความโปรงใสและตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมท้ังประเมินการบริหารงานของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือให

การดําเนินงานเปนตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

    การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดมุงเนนผลการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายในตามแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ  เปาประสงค : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและ

ระบบธรรมาภิบาลท่ีสอดคลองกับบริบทมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

     มหาวิทยาลัยคํานึงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ซ่ึงการบริหารงานใหสําเร็จตามเปาหมายตองใชเทคนิคและเคร่ืองมือในการสนันสนุนท่ีเหมาะสม 

ทําใหองคกรสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ ดังน้ี 

2.1 ดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยใช "ระบบบริหารการศึกษา" (academic.dusit.ac.th) ในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานดานการเรียนการสอน  

2.2 ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยไดใช “ระบบ r-system” ในการบริหารจัดการขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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2.3 ดานการบริหารจัดการ  

- การบริหารจัดการโครงการ มหาวิทยาลัยใช “ระบบแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (QR-Code)” สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ

และงบประมาณ 

- ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (GL) เปนระบบสนับสนุนการจัดการงบประมาณท่ีเชื่อมโยงขอมูลดานงบประมาณ ของหนวยงานตาง ๆ  

- ระบบบริหารจัดการพัสดุ การปฏิบัติงานดานพัสดุไดดําเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดชื้อจัดจางภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใชระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-gp) มาสนับสนุนใหการดําเนินงาน 

- ระบบบริหารงานบุคลากร (e-Profile) เปนระบบรวบรวมขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-office) เปนระบบสนับสนุนการดําเนินงานธุรการและงานสารบรรณ  

3. หลักการตอบสนอง Responsiveness  

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการเรียนรู   รับฟง และตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังของบุคลากร ประชาชน และ ผูมีสวนไดสวนเสีย มีการอํานวยความ

สะดวกตอผูท่ีมาใชบริการท่ีสามารถ เขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็ว โดยมีชองทางท่ีหลากหลาย เชน 

3.1 ชองทางการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลนผานระบบการประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

3.2 ชองทาง Service Center เพ่ือรับการติดตอประสานงาน และใหขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

3.3 ชองทางใหบริการผานสื่อออนไลน ไดแก Website, Facebook ของมหาวิทยาลัย  

4. หลักการความรับผิดชอบ Accountability  

     มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ในดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีนโยบายการจัดการ

คุณภาพดานสิ่งแวดลอม เพ่ือมุงสู Clean&Green University  

4.1 การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและพัสดุสิ้นสภาพ โดยมีจุดรวบรวมขยะเพ่ือคัดแยกขยะออกตามประเภทตาง ๆ  

4.2 การประหยัดพลังงานไฟฟา มหาวิทยาลัยไดประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน และรณรงคการลดใชพลังงาน 

5. ความโปรงใส Transparency  

    มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการประเมิน พบวา ผลคะแนนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เทากับ 81.52  
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6. การมีสวนรวม (Participation) 

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดเปดโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น รวมอภิปราย และรวมตัดสินใจในเร่ืองตางๆ พัฒนา

มหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูความเปนเลิศ ตลอดจนการประสานความรวมมือในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อกาว

ไปสูความเปนสากลในรูปแบบคณะกรรมการ เชนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาคณาจารยและ

พนักงานมหาวิทยาลัย เปนตน  

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใชหลักการกระจายอํานาจ โดยอธิการบดีจะกําหนดลําดับใหรองอธิการบดีรักษาการแทนอธิการบดีและมอบอํานาจใหรองอธิการบดี 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการจัดการคุณภาพดานกฎหมาย การออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มุงเนน

หลักนิติธรรมเปนสําคัญ โดยมีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการดานกฎหมาย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 

กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 

     ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความเปนธรรม ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2558 โดยการประเมินการปฏิบัติงาน มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจนบุคลากรทุกคน 

10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ (Consensus-Oriented)  

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย (สมส.) และ  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เปนประจําทุกเดือน เพื่อพิจารณา

ประเด็นตาง ๆ รวมกันซ่ึงคณะกรรมการจะประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดรวมใหขอเสนอแนะ/ขอความคิดเห็น ตามความ

เชี่ยวชาญในแตละดาน และใหความเห็นชอบรวมกัน เปนฉันทามติของท่ีประชุม 
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ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการงานดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เปาประสงค :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบริหารจัดการดานคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสโดยการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิ จกรรมการป อ งกั นแล ะ
ปราบปรามการทุจริต รวมกับ
สํ านั ก ง านคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
และสรางความตระหนักดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ผู เขารวมโครงการรอยละ 80 
ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

 ความพึงพอใจของผู เขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรล ุ โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

 

ผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําป

งบประมาณ 2562 กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ณ หองประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยคณะวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความตระหนักรูและมีความเขาใจใน

ประเด็นการตอตานการทุจริต ผานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของการตอตานการทุจริต  ซึ่งมีผูเขารวมโครงการจํานวน 178 คน สูงกวาคาเปาหมายท่ี

กําหนดไวท่ี 150 คน   และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูท่ีรอยละ 85.60 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการสงเสริมความรูดาน
กฎหมายและสิทธิพลเมือง 
( ต า ม ข อ ต ก ล ง ร ะ ห ว า ง
มหา วิทยาลั ยสวนดุสิตกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ) 

1. เพ่ือเผยแพรกฎหมายท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
2. เพ่ือเผยแพรความรูดานสิทธิ
พลเมืองและการพิทักษสิทธิตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 
3. เพ่ือสรางเครือขายทางวิชาการ
ดานกฎหมายและการเมืองระดับ
มหาวิทยาลัย 

 ผู เขารวมโครงการรอยละ 80 
ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการจัด ทํ า
โครงการสง เสริมความรูดาน
กฎหมายและสิทธิพลเมืองรวม
ระหวาง 2 มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2561 5,000 บาท บรรลุ โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดโครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายและ

สิทธิพลเมือง  เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดมีการบรรยายหัวขอ “กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจําวัน” โดย 

อาจารยวัลลภ หางไธสง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา และงานศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  หัวขอ “การมีสวนรวมทางการเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย” โดย อาจารยอัญชลี  รัตนะ และกิจกรรมเขาฐานเพ่ือทบทวนความรู กําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน ซ่ึงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ เขารวม 41 คน  นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขารวม 49 คน รวมจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 90 ของ

กลุมเปาหมาย 

โดยไดจัดทําขอตกลง MOU พัฒนาความรวมมือการจัดกิจกรรมทางดานกฎหมายและการเมืองรูปแบบอ่ืนในอนาคต ซึ่งไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา

โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมายและสิทธิพลเมืองรวมระหวาง 2 มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 13 คน 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 10 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมการทํางาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร ง ใสในการดํ า เ นินงาน 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานดานการ
ประเ มินคุณธรรมและความ
โ ป ร ง ใ ส ใ นก า รดํ า เ นิ น ง า น 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 จํานวนการประชุมไมนอยกวา 3 
คร้ังตอปงบประมาณ 

 จํานวนผูเขารวมรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 

2,400 บาท บรรล ุ กองนโยบายและ
แผน 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

  ประชุมคร้ังที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมการท่ีมาประชุม 13 คน ขาดประชุม 1 คน จํานวนผูเขาประชุมคิดเปนรอยละ 92.30 

  ประชุมคร้ังที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการท่ีมาประชุม 18 คน ขาดประชุม 1 คน จํานวนผูเขาประชุมคิดเปนรอยละ 94.45 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ระหวางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 โดยมีผูเขารวม 26 คน ไมมีผูขาดประชุม  จํานวนผูเขาประชุมคิดเปนรอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ประชุมระหวางบุคคลภายนอก   
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการและ
ผู บ ริ ห า ร เ พ่ื อ บู ร ณา ก า ร
ก ร ะบ วนการพั ฒ นาแ ล ะ
ปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย  

ส ง เ ส ริม ก าร มี ส วน ร ว มข อ ง
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

การประชุมระดับมหาวิทยาลัยท่ีมี
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมไม
นอยกวา 5 ประชุมตอเดือน 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 

3,000,000 บาท บรรลุ ทุกหนวยงาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

  ประชุมระหวางบุคคลภายนอก   ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการและผูบริหารเพ่ือบูรณาการกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลยั โดยมีกําหนด

ปฏิทินการประชุมระหวางบุคคลภายนอก  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการและผูบริหาร ดังน้ี 

1. ประชุมสภามหาวิทยาลัย        อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

3. คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย       อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

4. คณะอนุกรรมการดานการเงิน ทรัพยสิน และงบประมาณ      อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

5. คณะกรรมการตรวจสอบ        อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สงเสริมการรับรูและการมีสวน
รวมของบุคลากรใหสอดคลอง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของมหาวิทยาลัย ผานเค รือขาย
จํานวน 36 หนวยงาน 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรล ุ กอง
ประชาสัมพันธ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยผานชองทางท่ีหลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการสื่อสารเขาถึงเครือขายไดสะดวก รวดเร็ว 

และสามารถรองรับการเขาถึงไดตลอดเวลา ครอบคลุมทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 36 หนวยงาน (ระดับคณะ/โรงเรียน สํานัก สถาบัน สํานักงาน กอง และ

หนวยงานอิสระ) คิดเปนรอยละ 100  โดยอาศัยผาน 3 ชองทางหลัก ดังนี้ 

1. ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office)  

2. เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://www.dusit.ac.th) 

3. Application Line :  - กลุม “เครือขาย PR มสด”  จํานวนสมาชิก  206  คน 

- กลุม “คณาจารยสวนดุสิต”   จํานวนสมาชิก  462  คน 

- กลุม “บุคลากรสายสนับสนุน”   จํานวนสมาชิก  465  คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมการเปดเผยขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
ตอสาธารณชน 

สงเสริมการตรวจสอบใหโปรงใส 
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึง
ขอมูลได 

จํานวนชองทางในการเผยแพรไม
นอยกวา 2 ชองทาง 

ตุลาคม 2561 
– กันยายน 

2562 
 

ไมใช
งบประมาณ 

บรรลุ กลุมงานพัสด ุ
กองคลัง 

 

ผลการดําเนินงาน 

  กิจกรรมการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชน  ดําเนินการผาน 3 ชองทางหลัก ดังน้ี 

1. ประกาศ ณ ท่ีตั้งสํานักงานกลุมงานพัสดุ  

2. ประกาศผานเว็บไซตกลุมงานพัสดุ กองคลัง (www.supply.dusit.ac.th/) 

3. ประกาศผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) 
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส 

เปาประสงค :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบกลไกการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
การปองกันและตอตานการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

1.  เพื่ อแสดงเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานของผูบริหาร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมใน
การปลูกฝ งค า นิยม คุณธรรมและ
จริยธรรม บุคลากรใหเปนคนดีมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต และเปนกําลังสําคัญใน
การตอตานการทุจริต ตลอดจนการปลูก
จิตสํานึกและปลูกฝงอุดมการณใหมี
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริยมีความเสียสละ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวน
ตน 
3.  เพื่ อส ง เสริ มและส นับส นุนให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชุมชนสะอาดปราศจากการทุจริต  ที่มี
การบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิ
บาลอยางเขมแข็ง  

เชิงปริมาณ 

 ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ครบถวนทุกหนวยงาน 

 นั ก ศึ กษ า ค ร บ ถ ว น ทุ ก ค ณะ /
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

 นักศึกษาและบุคลากรสวนดุสิตยึด
มั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม และมีความจงรักภักดี
ต อสถาบันชาติ  ศ า ส น า  แ ล ะ
พระมหากษัตริย 

 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปน
ชุมชนสะอาดปราศจากทุจริต ที่มี
การบริหารจัดการตามระบบธรร
มาภิบาลอยางเขมแข็ง ดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางมีสันติสุข 

มีนาคม – 
กันยายน 2562 

25,000 บาท บรรล ุ โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 
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ผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดดําเนินโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําป

งบประมาณ 2562 โดยการเดินรณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริตภายในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีไดรับ

เกียรติจาก ผศ.ดร.ธนภัทร ปจฉิมม คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลาวรายงานพรอมท้ังวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี เพ่ือให

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและตอตานการทุจริต ซ่ึงในการน้ีโครงการไดรับเกียรติ

จากพลเอกจิระ โกมุทพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูแทนมูลนิธิตอตานการทุจริตเปนประธานเปดโครงการ และคณะผูบริหาร คณาจารย ชาวสวนดุสิตพรอม

ใจเดินรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธ และใหความรูเก่ียวกับการปองกันและตอตานการทุจริต ซ่ึงการจัดงานไดรับความรวมมือจากทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนอยางดี 

ณ หองประชุมศาลาชื่นอารมณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดมีหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดประกาศเจตจํานงสุจริตในการ

บริหารงานมหาวิทยาลัย พรอมดวย พลเอก จิระ โกมุทพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผูแทนมูลนิธิตอตานการทุจริต คณะผูบริหาร คณบดี คณาจารย บุคลากร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกสํานัก/คณะ/โรงเรียน รวมประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดตระหนักและให

ความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกระดับ และเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบวา 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอตนเอง 

หนวยงาน สังคม และประเทศชาติ พรอมกันน้ีไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ ธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยกับการตอตานการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 






