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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร  
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดสรรทรัพยากร ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556 - 2560 และเพ่ือให้การดำเนินการได้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย 
จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) 
ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อการประสานงานและติดตาม  
และสนับสนุนการการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประกัน
คุณภาพ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สรุปดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิปัญญา ทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสมัพนัธ ์กบัเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

          1. ร้อยละของบุคลากรและนักศกึษาที่มทีัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

2. คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร 
สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละ
หน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ
ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติรว่ม
ถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่กา รจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 -2560) โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ  บูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2556-2560 
ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้ง
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สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 
 

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจ ัย (To Conduct Research) มุ ่งมั ่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที ่ เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่น

ชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความ

เป ็นไทย  (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center 

and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  



 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศกึษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

ให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำ

ความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 



 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมอืที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

 
 

 

  



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กำหนด

นโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น 

ได้มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจหรอืการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบ

อยู่ และเป็นผลทำให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์

ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์

และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

กำหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ การให้หรอืรับสินบน รวมทั้ง กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ

พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่จากมหาวทิยาลัย หรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือ

รับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 

และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงนิหรือใหส้ิ่งของมีค่า หรอืบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรอืละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็น

การกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำ

ดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้ อง

ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่นำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้เกิดประโยชน์ ความ

ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดำเนินงานทางดา้นการจำหน่ายสินค้า การจัดซือ้จัดจ้างและส่วน

อื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู ้ที ่ม ีส ัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจาก

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหนา้ที่ของตน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ส่วนตน 

 7.  ไม่ใชท้รัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรอืรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัย

อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรอืรับสินบนและ   การ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัด

ต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และ

หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านยิมในการต่อตา้นการทุจริต 

 2)  เพื ่อให้บ ุคลากรมีความเชื ่อมั ่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดบัภมูิปัญญา ทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสมัพนัธ ์กบัเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (หน่วยงาน)    

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพตาม  

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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เป้าหมายที ่2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทาง วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ  

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์  

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม  

เป้าหมายที ่3 : สร้างเครอืข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครอืข่ายความ  

ร่วมมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด  

ความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย  
  

2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥85 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการ

สอน  -กำหนดเป็น

เนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษา

มีจิตสำนึกในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจรติ 

1.1.1) จำนวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 รายวิชา/กิจกรรม

ที่จัดการเรียนการ

สอน 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตสำนึกดา้น

การต่อต้านการทุจรติ

สำหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตสำนึกให้กบันักศกึษาด้าน

การต่อต้านการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของนักศกึษารับรู้

ด้านการต่อต้านการทุจรติ   

-  80 80 80 นักศึกษาทัง้หมด

ของคณะ/

วิทยาลัย 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการ

สรา้งจิตสำนึกดา้น

คุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาลของ

นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจและปลกูฝัง

จิตสำนึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

1.4.1) จำนวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

-  ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

   
1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่

ไดรั้บการส่งเสรมิด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
 ≥80 ≥60 ≥80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

 1.5 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการทำประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จำนวนกิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

  
1.5.2) ร้อยละของนักศกึษาที่มี

ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

- - 80 80 80 นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.5.3) รอ้ยละของบคุลากรที่

ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

สังคม 

- - 40 75 75 บุคลากร

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่าย

วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

 2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ดำเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ

สนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหา

วิทยาลั3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อต้านการทุจริต  

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มกีาร

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

- - 100 100 100 240 ข่าว - - - - -  ฝ่าย

ประชา 

สัมพันธ ์

 2.2 โครงการบรหิารความ

เสี่ยงและควบคมุ

ภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุ

และลดระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยงทัง้หมด

ที่กำหนดขึน้ต่อปี                       

- - 100 100 100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บการ

ควบคุมและลด

ระดับฯ 

- - - - - ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  
  

2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจว่า

การดำเนิน งานจะบรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มกีาร

ดำเนินการตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

- - 95 100 100 งานที่มกีาร

ดำเนินการตาม

จุดควบคมุที่

กำหนด 

- - -  - ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถนำไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบคุลากรที่

เกี่ยวข้องที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

- - 80 100 100 -หัวหนา้

สำนักงาน 

-หัวหนา้งานพัสด ุ

-เจ้าหน้าที่พสัด ุ

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

- - - - - ฝ่ายพัสดุ 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - ระดับ

≥4 
100 100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบุคคล 

3.3 การเผยแพร่ ให้

ความรู้และปลูก

จิตสำนึกในการปฏิบตัิ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตสำนึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่

รับรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบุคคล 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจรติ 

3.6.2) จำนวนบุคลากรที่เขา้

ร่วมการอบรม 

- - ≥5 ≥4 ≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

- - - - - ฝ่ายบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

กลุ่ม    

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64  60 61 62 63 64  

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

10.1) เพื่อให้ข้อร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขในระยะเวลา

ที่กำหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียน

ที่ไดรั้บการแก้ไขในเวลาที่

กำหนด 

- - 100 100 100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่

กำหนด 

- - - - - ฝ่ายบุคคล 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมา

ย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิ

ชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งสงัคมที่ไม่ทนตอ่การทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและนกัศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -

กำหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1) เพื่อสรา้งเสรมิให้นกัศึกษา

มีจิตสำนึกในการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจรติ 

1.1.1) จำนวนรายวิชา

ที่มีเนื้อหา/กิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

พิจารณาจากจำนวนรายวิชาที่มีเนือ้หา/

กิจกรรม ให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ที่มีการจัดการเรียน

การสอนในปีการศึกษา 2563 

≥1 รายวิชา/

กิจกรรมที่

จัดการเรียน

การสอน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

วิชาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตสำนึกด้านการต่อต้านการ

ทุจรติสำหรับนักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจรติ 

2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จิตสำนึกให้กบันักศกึษาด้าน

การต่อต้านการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของ

นักศึกษารับรูด้้านการ

ต่อต้านการทุจริต   

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาระดับปริญาต

รี/ปริญญาโท ทุกชั ้นปี ท ี ่ร ับรู ้ด ้านการ

ต่อต้านการทุจรติ โดยใชสู้ตรการคำนวณ : 

 

80 นักศึกษา

ทั้งหมดของ

คณะ/

วิทยาลัย 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

วิชาการ 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิการสรา้ง

จิตสำนึกด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล

ของนักศกึษา  

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจและปลกูฝัง

จิตสำนึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

1.4.1) จำนวนกิจกรรม

ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การปลูกฝังสง่เสรมิ สนับสนุน ให้นักศึกษามี

คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมตามหลกัธรร

มาภิบาล 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

วิชาการ 

1.4.2) ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที ่เข ้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่มีการปลูกฝัง ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้สูตร

การคำนวณ : 

 

≥60 นักศึกษาที่

เข้าร่วม

โครงการ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมา

ย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิ

ชอบ 

 1.5 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการทำประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

1.5.1) จำนวนกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิต

สาธารณะ 

พิจารณาจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การส่งเสรมิ สนับสนุน ให้นกัศึกษามสี่วน

ร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

≥1 โครงการ/

กิจกรรม 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

วิชาการ 

  1.5.2) ร้อยละของ

นักศึกษาทีม่ีส่วนร่วม

ในการทำกิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที ่เข ้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสรมิ สนับสนุน 

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์

เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดยใช้สูตรการ

คำนวณ : 

 

80 นักศึกษาที่

เข้าร่วม

โครงการ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

วิชาการ 

    2)เพื่อส่งเสรมิให้บคุลากรมี

จิตสาธารณะ  

1.5.3) รอ้ยละของ

บุคลากรที่ทำกิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พ ิ จ า ร ณ า จ า ก จ ำ น ว น บ ุ ค ล าก รข อง

มหาวิทยาลัยที่มีการทำ/เข้าร่วมกิจกรรม

เพื ่อส ังคมและจ ิตสาธารณะต่อจำนวน

บุคลากรทั้งหมด 

75 บุคลากร

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพือ่ประชาสัมพันธก์าร

ดำเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สรา้งภาพลักษณ์ที่ดี2) เพื่อ

สนับสนุนใหห้น่วยงานได้ใช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับ

มหาวิทยาลัย) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อต้านการทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ

ข้อมูลที่มกีารเผยแพร่

อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนข่าวที่มีการเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจำนวน 240 ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศึกษาจำนวน 120 ข่าว 

100 240 ข่าว ต.ค.63-

ก.ย.64 

       - ฝ่าย

ประชา 

สัมพันธ ์
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมา

ย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิ

ชอบ 

2.2 โครงการบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

6.1) เพื่อให้บคุลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธกีาร

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

 2.2.1) ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงที่

ไดรั้บการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยง

เทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดทีก่ำหนด

ขึน้ต่อป ี

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึน้ต่อปี 

 

100 ประเด็นความ

เสี่ยงที่ไดรั้บ

การควบคมุ

และลดระดับ

ฯ 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

แผนงาน

และ

ประกัน

คุณภาพ 

  
6.2) เพ่ือให้เกดิความมั่นใจว่า

การดำเนิน งานจะบรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้  

2.2.2) ร้อยละของงาน

ที่มีการดำเนินการ

ตามจุดควบคุมที่

กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนของงานที่ดำเนินการ

ควบคุมภายในตามภาระงานที่กำหนด 

100 งานที่มกีาร

ดำเนินการ

ตามจุด

ควบคุมที่

กำหนด 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

แผนงาน

และ

ประกัน

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกนัการทุจรติเชิงรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจรติ ปฏิบัติหน้าทีถู่กต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ 

3.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้บุคลากร

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ  

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถนำไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกับการจัดซือ้จดัจ้าง (หัวหน้า

สำนักงาน หัวหน้างานพสัดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

หัวหน้างานการเงิน เจ้าหนา้ที่ฝ่ายการเงิน) 

ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ 

100 -หัวหนา้

สำนักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่ายพัสดุ 

3.2 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้บุคลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละ

บุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจำนวนบุคลากร

ทั้งหมด 

100 บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

บุคคล 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมา

ย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิ

ชอบ 

3.3 การเผยแพร่ ให้ความรูแ้ละปลกู

จิตสำนึกในการปฏิบตัิตนตาม

จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสรา้งความรูแ้ละปลูก

จิตสำนึกให้บคุลากรปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่รับรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่รับรูเ้กี่ยวกับ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 

≥80 -หัวหนา้

สำนักงาน 

-หัวหนา้งาน

พัสดุ 

-เจ้าหน้าที่

พัสดุ 

-หัวหนา้งาน

การเงิน 

-เจ้าหน้าที่

การเงิน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

บุคคล 

3.6 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้บุคลากร

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจรติ 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจรติ 

3.6.2) จำนวน

บุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรม 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรมการต่อต้านการทุจรติ 
≥4 ตัวแทนของ

หน่วยงาน 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 

เป้าประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลาที่

กำหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการ

แก้ไขในเวลาทีก่ำหนด 

พิจารณาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ

ในหน้าที่/การจัดซือ้-จดัจ้าง ที่ได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 

100 ข้อร้องเรียนที่

ไดรั้บการ

แก้ไขใน

ระยะเวลาที่

กำหนด 

ต.ค.63-

ก.ย.64 

- ฝ่าย

บุคคล 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมใหก้ับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ข ับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน 

และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 24 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ  สำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นิรชราภา    ทองธรรมชาติ  ประธาน 
2. นายต้นฝน     ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
3. นายพิสณฑ์   สุวรรณภักดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. นายศิริเดช   ศิริสมบูรณ์  หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อ
ดิจิทัล 
5. นายธีรพงศ์   เสรีสำราญ  หัวหน้าสาขาการสร้างภาพยนตร์ 
6. นางสาวสุธิดา    สิงหราช   อาจารย์ 
7. นายเอกพจน์   ธนะสิริ   อาจารย์ 
8. ผศ.ดร ทวิพาสน์  พิชัยชาญณรงค์  อาจารย์ 
9. นางสาวนิชาภา    อิทธิประเสริฐ  หัวหน้าสำนักงานฯ 
10. นางสาวยุพิน  เพชรอำไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นางสาวกมลวัลย์  เส็งสาย   นักประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวชนาพร  ศรนุวัตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวกัลยากร  ทองมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
 -ไม่มี- 
เริ่มเวลาประชุม : 08.30 น. 
ประธานในที่ประชุม  : ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ          ประธาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : เรื่องสืบเนื่อง   
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  : เรื่องเพื่อพิจารณา 
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       ๕.๑ การพิจารณา การมอบหมายตัวชี้วัดและการพิจารณามอบหมายตัวชี้วัด
รายบุคคล รวมถึงการมอบหมายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ   
  นายต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ได้
นำเสนอผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 1๑ เดือน  ชี้แจงตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านและ
มอบหมาย  นางสาวกัลยากร  ทองมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ติดตาม  ดังนี้ 
สรุปตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน 

ระดับหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน

เป็น N/A 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมา
ย 

ผลการ
ดำเนินงา

น 
รอบ 12 
เดือน   

หลักฐาน/เอกสารแนบ  

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
1) 1.3.5 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4) 

≥ 20 6.90  

2) 1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรที่จำนวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับได้รับการ
พัฒนา (ใช้หลัก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด)  

80.00 100 -คำสั่งคณะกรรมการวิ
พากษากษ์   
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

3) 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ  

≥ 
26.00 

23.08  

4) 1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

≥ 
40.00 

46.15 เดือน กันยายน 2563 
มีอาจารย์สำเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก  
จำนวน 2 คน 

5) 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

≥ 
98.00 

100 รอบ 12 เดือนได้รับ
การพัฒนาครบ 100 

6) 1.6.1 ร้อยละของกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

≥ 
80.00 

100 รายงานรอบ 12 เดือน 
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7) 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
และนักวิจัย  

≥ 
55.00 

20.00 กำลังรอ ผลการ
นำเสนอร่วมกัลคณะ
บัณฑิตวิทยาลัย 

8) 2.7.1 จำนวนวารสารวชิาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ 

1 0  

9) 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

100.0
0 

100.00 ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว  ประสาน
หน่วยงานเจ้าภาพ 10) 3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 
5 5 

11) 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศท่ีมีการดำเนินการ  

100.0
0 

100.00 

12) 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

5 1 กำลังดำเนินการ
ตรวจสอบ 

13) 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

≥ 2.50 0.00  

14) 4.5.1 ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรุงเว็บไซต์  

5 4 กำลังดำเนินการ
ตรวจสอบ 

 

 การพิจารณา การมอบหมายตัวชี้วัดและการพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดรายบุคคล รวมถึง
การมอบหมายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
รายชื่อแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ นส.กัลยากร  ทองมาก นส.กมลวัลย ์

เส็งสาย 
อ.ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

นส.กัลยากร  ทองมาก นส.กมลวัลย ์
เส็งสาย 

อ.สุธิดา  สิงหราช 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ 
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ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัย
ชาญณรงค์ 

4. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 
5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ 
6. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.พิสณฑ์  สุวรรณภักดี 

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
8. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

นส.ชนาพร  ศรนุวัตร  อ.เอกพจน์ ธนะสิริ 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

นส.ชนาพร  ศรนุวัตร  อ.ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์ 
อ.เอกพจน์ ธนะสิริ 

10. แผนพัฒนาบุคลากร นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
13. แผนการจัดการความรู้ นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ 
14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

นส.กัลยากร  ทองมาก  คณบดี 

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นส.กัลยากร  ทองมาก  คณบดี 
16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

นส.กมลวัลย์ เส็งสาย  อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ 

17. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

นส.กัลยากร  ทองมาก  คณบดี 

 

             

ผู้รับรอง............................................... 

(ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ) 

คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

มติที่ประชุม  อนุมัติการประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี๖  :       เรื่องอ่ืนๆ  (เพิ่มเติม)         
   -ไม่มี- 

ปิดการประชุมเวลา   :  ๑๒.๐๐ น. 

 
(นางสาวกัลยากร  ทองมาก) 

                                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์   

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ครั้งที่ 1/2564 
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