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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยไปสู่วัฒนธรรมที่
บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการที่น าไปสู่
องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรต้อง
ด าเนินการดังนี ้
1. จัดกิจกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดท า 
ทิศทางการผลักดันวัฒนธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่
วัฒนธรรมที่บุคลากรและ
นักศึกษามีความตระหนักด้าน
การป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน 
http://www.dusit.ac.th/directline  
ซ่ึงเป็นช่องทางการสื่อสารข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนส าหรับอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มายังมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต รวมทั้งได้มีการก าหนดระดับของ
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการ
ทุจริต ระยะเวลาในการตอบสนองที่ชัดเจน
ตามแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการทุจริต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรอบ 6 เดือน  
มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน 11 เรื่อง 
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนแล้วเสร็จ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
100 
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สายตรงอธิการบดี 

http://www.dusit.ac.th/directline 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยไปสู่วัฒนธรรมที่
บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการที่น าไปสู่
องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

2. เผยแพร่เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ เช่น การเผยแพร่
กิจกรรมการด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย การ
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง 
Social Media ของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 
ด าเนินการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้ 
1. ประกาศ ณ ที่ตั้งส านักงานกลุ่มงานพัสดุ 
กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ประกาศผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ  
กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(www.supply.dusit.ac.th) 
3. ประกาศผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) 

 
 
 ประกาศ ณ ที่ตั้งส านักงาน www.gprocurement.go.th 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยไปสู่วัฒนธรรมที่
บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการที่น าไปสู่
องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

3. จัดโครงการอบรมส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อยู่ระหว่างด าเนินการวางแผนจัดโครงการฯ 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยไปสู่วัฒนธรรมที่
บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการที่น าไปสู่
องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

4. จัดโครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ
ส านักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.
ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัด
โครงการ และได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ 
คณะกรรมการสมานฉันท์ มาบรรยายหัวข้อ 
“หลักธรรมมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” โดย
โครงการนี้ผู้ร่วมรับฟังการบรรยาย
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ อาจารย์ บุคลากร  
และนกัศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร
ส านักงานมหาวิทยาลัย และรับฟังการ
บรรยายผ่านระบบออนไลน์กว่า 400 คน 
วันที่ 5 เมษายน 2564 
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โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยไปสู่วัฒนธรรมที่
บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการที่น าไปสู่
องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

5. จัดท า/ ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และสาธารณชนทราบว่ามหาวิทยาลัย
สวนดุสิตจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นหลัก
สร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่ามหาวิทยาลัย
จะยึดมั่นและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มี
คุณธรรมและมีความโปร่งใสในการท างาน 
ในการประชุมรองอธิการบดีและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ครั้งที่ 3(8)/2564 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2564 
โดยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จะด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานโดยจัดท าแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะจากนักศึกษาและผู้
มารับบริการ 
 
ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน 
บุคลากรทุกภาคส่วนรับทราบ เข้าใจและ
ยึดถือน าไปปฏิบัติ ได้แก่  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศ 
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 
11 มีนาคม 2562 
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศ 
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 รวมทั้งได้แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 
1. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สั่ง ณ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(เพ่ิมเติม) สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563  
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยไปสู่วัฒนธรรมที่
บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการที่น าไปสู่
องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา เช่น ใน
ระดับคณะ หน่วยงาน และส่วน
งานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ในระดับคณะ 
ศูนย์การศึกษา และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 
จัด โครงการ : คุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ 
“การเสริมสร้างคนดีกับศิลปะในการด าเนิน
ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าให้ตนเอง ต่อสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือความสุขและยั่งยืน” 
เพ่ือให้เยาวชนในศตววรรษที่ 21 เป็นผู้มี
ทัศนคติและจิตใจที่มั่นคง พร้อมที่จะเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ศิลปะในการด าเนินชีวิตหรือ 
(ทักษะชีวิต) เตรียมพร้อมส าหรับการ
ปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ การสร้างบัณฑิต
ให้มีความฉลาดรู้และความเป็นพลเมืองที่ดี 
 
คณะพยาบาลศาสตร์  
จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ "มอบ
ขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ และเข็มสถาบัน” 
พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้มีผลการเรียนยอด
เยี่ยมและผู้มีความประพฤติดี แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษารุ่นที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 
2563 
 
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กองบิน 6 
กองทัพอากาศ 
จัดกิจกรรมท าความดี ร่วมบุญจิตอาสา
พัฒนาวัด บ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน
มาฆบูชา ณ วัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์) 
ซอยสายไหม 7 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  
จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 
2563” มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่
มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดีกิจกรรมเด่น นักศึกษาที่มีจิตอาสาใน
การท ากิจกรรมโดดเด่น นักศึกษาที่อุทิศตน
ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาท่ีมีจิตอาสา เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติทั้งในชีวิตการ
เรียนและการท างานต่อไป 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 
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คณะพยาบาลศาสตร์  
 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กองบิน 6 กองทัพอากาศ 



14 
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
 

 




